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97 AGORA FM - DE FUSQUINHA A MERCEDES-BENZ
DAS RÁDIOS POTIGUARES, UMA HISTÓRIA DE SUCESSO!

RN TEM QUEDA NA 
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO  
DURANTE A PANDEMIA
INTERRUPÇÃO. 11 | Dados da 
Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) apontam que o Rio Grande 
do Norte teve redução de 13,48% 

na produção de petróleo em maio 
deste ano, com 172 mil barris por 
dia, contra os 199 mil barris diários 
do mesmo período de 2019. 

Desde março passado, a Petrobras 
já suspendeu as atividades diárias 
em oito campos petrolíferos 
potiguares . Petrobras também já vendeu 12 campos de produção petrolífera no RN nos últimos dois meses

ALEX VIANA 
DIRETOR DO GRUPO AGORA RN

Um ano e seis meses de trabalho 
persistente, criativo e inova-
dor, que elevou a rádio 97,9 FM 

da condição de fusquinha das rádios 
de Natal a uma novíssima Merce-
des-Benz das FM’s potiguares. Assim 
� cará na história a passagem da 97 
FM pela direção do Grupo Agora RN 
de Comunicação. Uma história de su-
cesso estrondoso, que tanto inspirou 
inovações na concorrência quanto in-
contida inveja de olhudos de plantão.

O Grupo Agora RN encerrou este 
capítulo no último sábado, dia 18 de 
julho, ao desligar os equipamentos da 
97 FM dos modernos estúdios do Gru-
po Agora RN, situados na Praça das 
Flores, em Petrópolis, onde funcionou 
até então a Rádio Agora FM (97,9), e 
devolvê-los aos seus verdadeiros do-
nos, o Sistema Opinião, pertencente 
ao Grupo Hapvida, a quem o Grupo 
Agora RN agradece pelos 18 meses de 
profícua parceria – de janeiro de 2019 
até o último � nal de semana.

Nesse período, a Rádio Agora FM 

tornou-se a primeira FM genuina-
mente jornalística do Rio Grande do 
Norte, chegando a ter 13 programas 
diários focados em notícia, entrete-
nimento, informação, entrevistas e 
o melhor da música. Uma avalanche 
de crescimento, atestada por núme-
ros de pesquisas que apontaram, por 
exemplo, que num curto espaço de 
um ano, a emissora sob os cuidados 
do Grupo Agora RN saltou da 20ª e úl-
tima posição de audiência no ranking 
das emissoras de rádio de Natal, para 
a 9º (e em franco crescimento), ultra-
passando emissoras tradicionais da 
capital, como 104 FM, Jovem Pan, 
CBN, 94 FM e várias outras. Isso foi 
o su� ciente para chamar a atenção 
de grupos empresariais que � caram 
rapidamente interessados em “ad-
quirir” a frequência, o que terminou 
acontecendo...

Mas como valeu à pena!!! Além 
do aprendizado de toda a equipe do 
Agora RN, a experiência de ter dado 
oportunidade a dezenas de pro� s-
sionais norte-rio-grandenses foi 
muito grati� cante. Inovamos com 
programas de entretenimento como 

o “Agora É Show”, revelando talentos 
da comunicação como Daniel Leon, 
Alayde Passaia e Pedro Binderli; o 
jornalismo ágil de comentários áci-
dos do “Manhã Agora”, com Tiago 
Rebolo, Anna Karina Castro, Marcelo 
Holanda e Vicente Serejo; o noticio-
so de personalidade com Cyro Ro-
bson “Papinha” e  Jota Regis, e seus 
colaboradores de todo o Estado; a 
voz contundente de Renato Dantas, 
Jalmir Oliveira (Fala Mansa) no ho-
rário nobre do meio dia do “A Hora 
É Agora”; o “Patrulha Policial” com 
Genésio Pitanga e o seu “alô, RN...”; o 
empreendedorismo de alto nível do 
“Tudo Agora” com André de Paula 
e Giovanni Magnus; a irreverência 
do “Agora Vai” com Mafaldo Pinto e 
Robson “Robinho” Santos; a compe-
tência do “Agora News” com Daniela 
Freire; o saber ouvir do “Tarde Ago-
ra”, com Jussier Ramalho; o “Sem 
Amarras”, com o trio de tarimbados 
jornalistas Osair Vasconelos, Sávio 
Hakcradt e Antônio Melo, para citar 
alguns dos programas da Agora FM, 
que elevaram a 97,9 ao primeiro time 
de FMs de Natal, num curtíssimo es-

paço de tempo.
Surpreendemos igualmente com 

a transmissão ao vivo dos jogos dos 
campeonatos Potiguar, Nordeste e 
Brasileiro, nas vozes dos narradores 
Ed Oliveira e Edilson Costa, e dos co-
mentaristas Pedro Neto e Ferdinando 
Teixeira, além das reportagens de 
Augusto Cesar e Rafael Araújo e tra-
balhos técnicos de Fabio “Fabinho” 
Ewerton, Cesar Câmara e outros. E 
com programas inovadores como a 
transmissão dos aulões do Enem em 
parceria com o Over Colégio e Curso 
e de programas como o “Vida Agora”, 
de mensagens positivas para a vida, 
em parceria com a Federação Espí-
rita, diante do aumento do número 
de casos de suicídios no RN. En� m, 
foram inumeráveis experiências num 
curto espaço de tempo, que é impos-
sível mencionar todas aqui...

Agradeço aos locutores Rô Me-
deiros, e aos já citados Pedro Binder-
li, Ed Oliveira, Robson Santos e Da-
niel Leon, além do sonoplasta Cesar 
Câmara. Vocês souberam mesclar 
com maestria música, entreteni-
mento e notícia na dose certa. Por 

� m, sou grato a todos os colaborado-
res e parceiros, de uma forma geral, 
impossível de nominar todos: direto-
res do Agora RN, departamento co-
mercial, e um sem-número que vão 
da recepção, zeladores, marketing, 
agências de publicidade, anuncian-
tes, parceiros etc.

O Grupo Agora RN seguirá sua 
trajetória de mídia com o maior jor-
nal em circulação impressa do Rio 
Grande do Norte, o jornal Agora RN, 
e o maior portal em conteúdo digital 
do estado, o Portal Agora RN, sem 
mais nenhum vínculo com a 97 FM, 
que agora segue sob nova adminis-
tração. Novos projetos substituirão a 
Agora FM. A programação musical de 
sucesso da emissora do Grupo Agora 
RN será aproveitada integralmente de 
forma digital, com a Web Rádio Ago-
ra FM, disponível nos canais digitais 
do Grupo Agora RN. E os modernos 
estúdios da Agora FM se transforma-
ção em estúdios de Web TV do Grupo 
Agora RN. E muito mais novidades vi-
rão por aí! Nos aguardem! Como diz a 
sabedoria popular; há males que vêm 
para o bem. Sigamos em frente.

“NATAL TEM PIOR 
TRANSPORTE PÚBLICO 
DO PAÍS”, DIZ VEREADOR

PT TEM BONS NOMES 
PARA NATAL, DIZ EX-
DIRIGENTE ESTADUAL

AOS 78 ANOS. 3 | Ao avaliar trabalho  
do prefeito Álvaro Dias (PSDB), 
Maurício Gurgel (PV) aponta falhas 
em vários setores da administração

ELEIÇÕES. 4 | Para Geraldo Pinto, 
ex-presidente do PT no RN, 
Alexandre Motta e Jean Paul Prates 
são os cotados para a disputa

SETOR DE EVENTOS 
TERÁ DE REINVENTAR, 
DIZ EMPRESÁRIA
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SETOR DE EVENTOS 
TERÁ DE REINVENTAR, 
DIZ EMPRESÁRIA
ENTREVISTA. 10 | Atuando no 
segmento de eventos em Natal, 
Sylvia Serejo fala sobre os desafios 
do setor para o pós-pandemia

ELPÍDIO JÚNIOR

ELPÍDIO JÚNIOR



A revista Crusué, que circula todas 
as sextas-feiras em edição digital, na 
última trouxe uma reportagem, no 
mínimo, constrangedora para Brasília 
e suas personagens de sempre.

A apuração, acompanhada de 
fotos e de uma vigília de dias, pôs 
os holofotes sobre um conhecido 
personagem do RN: o deputado Fábio 
Faria, recém-empossado ministro da 
Comunicação.

Embora não haja lei que proíba 
qualquer pessoa de frequentar onde 
bem entender – dependendo da 
pessoa e do lugar, é claro –, a ideia de 
ser flagrado numa mansão fechada, 
que já serviu de local para festas de 
arromba em plena pandemia, com 
direito até a uma advertência da 
polícia, não combina bem com a figura 
de um parlamentar, seja ele quem for.

Não é a primeira vez que uma casa 
de luxo localizada em região nobre 
de Brasília aparece como local de 
encontros secretos. Quem não haverá 
de lembrar da mansão frequentada 
pelo ex-ministro Antônio Palocci antes 
que ele caísse em desgraça junto ao 
Partido dos Trabalhadores por sua 
delação premiada?

Segundo a Crusoé, Fábio tinha 
marcado reunião reservada com 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia com a 
intenção de aproximá-los, que estavam 
sem se falar há algum tempo.

E, como amigo de ambos, que mal 
haveria nisso?  Diz a publicação que 
poucas pessoas em Brasília tinham 
conhecimento do encontro, que só 
vazaria para jornalistas no dia seguinte.

Comenta a revista que “muito 
provavelmente, nem Guedes nem 
Rodrigo Maia sabiam ao certo onde 
estavam pisando. Mas deveriam 
saber”, acrescenta. “O lugar que 
Fábio Faria tem usado regularmente 
para os encontros que não quer 
fazer em gabinetes da Esplanada 
exprime uma indesejada mistura de 
interesses públicos e privados, aquela 
combinação que está desde sempre 
na origem de muitos dos escândalos 
do poder”.

Certo ou errado, a ideia de que 
Fábio Faria, um grande apoiador da ex-
presidente Dilma Rousseff, já deveria 
entender como já é delicado o exercício 
da política nos locais adequados, 
quanto mais em ambientes dedicados 
tanto ao conchavo político quanto ao 
entretenimento.

Por ser um hábito tradicional 
em Brasília desde a sua fundação, 
recomenda-se ao político moderno 
fugir dessa armadilha.   

Após cinco anos de uma longa e espera, o 
projeto de lei que institui a Proposta de Emenda 
à Constituição do novo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Pro� ssionais da Educação) deve 
ser objeto de votação no Congresso. A expectativa é de que o presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), dê início à apreciação da 
medida a partir desta segunda-feira (20).

A relatora da PEC, deputada Professora Dorinha Seabra Rezende 
(DEM-TO), já havia apresentado uma versão de seu relatório que não 
chegou a ir a voto no começo de março, pouco antes da pandemia de 
Covid-19. Segundo essa versão, a União aumentaria progressivamente 
sua participação no fundo a partir do ano seguinte ao da publicação da 
futura emenda constitucional, começando com 15% e avançando 1 ponto 
percentual até chegar a 20%.

O texto também estabelece critérios gerais para repasse dos 
recursos aos estados e municípios. Entretanto, a tendência é que a 
relatora apresente um novo relatório em razão das negociações e da crise 
provocada pela pandemia.

O Fundeb é a principal fonte de � nanciamento da educação básica 
pública brasileira. Desde que foi criado, em 2006, o mecanismo foi 
responsável por enormes transformações na área. Desde então, a 
distribuição dos recursos se tornou menos desigual entre estados e 
municípios. Daí a importância de o Congresso apreciar a medida o quanto 
antes.  No entanto, a avaliação do Governo Federal é de transferir o Fundeb 
para 2022.

O Fundeb existe para garantir a mesma condição de gerenciamento 
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O FUNDEB 
É INADIÁVEL

AS CAUTELAS DA 
BOA POLÍTICACRÉDITO I

O Plenário da Câmara dos 
Deputados pode votar nesta 
segunda-feira (20) a Medida 
Provisória 944/20, que concede 
linha de crédito para empresas 
pagarem a folha salarial em meio 
à crise causada pelo coronavírus. 
A MP foi votada pelos deputados 
no � m de junho e agora serão 
analisadas as emendas do Senado 
ao texto do relator, deputado 
Zé Vitor (PL-MG). A sessão 
deliberativa virtual está marcada 
para as 15 horas.

CRÉDITO II
Uma das mudanças propostas 

pelos senadores estende o 
acesso à linha de crédito aos 
microempresários com renda 
bruta anual inferior a R$ 360 mil, 
mas diminui o teto para empresas 
de médio porte de R$ 50 milhões 
para R$ 10 milhões. Todas as 
receitas se referem ao ano de 2019.
Para aqueles com faturamento 
maior que R$ 360 mil e até R$ 
10 milhões, o crédito continua 
vinculado ao pagamento por 
quatro meses da folha de salários. 
No caso das empresas com receita 
igual ou inferior a R$ 360 mil, a 
emenda permite empréstimos de 
até 40% da receita anual e seu uso 
será livre, exceto para distribuição 
de lucros e dividendos entre os 
sócios.

MINHA CASA, MINHA VIDA
Também está pautado 

o Projeto de Lei 795/20, dos 
deputados Professor Israel Batista 
(PV-DF) e Helder Salomão (PT-
ES), que suspende os pagamentos 
mensais de bene� ciários do 
programa residencial Minha Casa, 
Minha Vida por 180 dias.

LUTO
Morreu neste domingo, aos 

94 anos, o natalense Alcindo 
Arnaldo da Silva.  Ele foi um dos 
expedicionários do Brasil durante 
a Segunda Guerra Mundial. 
Participou da Batalha de Montese, 
na Itália, em 1945. 

RÁPIDAS
 >> Hoje, 20 de julho, é Dia do 
Amigo e Dia Nacional do Biscoito.
>> Nesta data, em 1963, o município 
de Montanhas (RN) conquistava 
sua emancipação política. Parabéns 
montanhenses pelos 57 anos!
>> O Departamento de Psicologia 
organiza mesa-redonda sobre 
“Feminismos e resistências em 
tempos de pandemia”. Será nesta 

professores surdos..
>> O YouTube do Sebrae RN 
organiza nesta segunda, às 19h, 
debate sobre o cultivo do peixe 
panga como uma atividade 
socioeconômica sustentável.
interessados podem entrar em 
contato pelo telefone e (84) 99229 
6458 ou pelo e-mail: ufrnnutricao@
gmail.com.

segunda, às 14h, no Instagram 
Depsi UFRN.
>> Hoje, o Centro de Educação 
da UFRN organiza, às 14h, debate 
com a temática “Saúde mental 
em tempos de pandemia”. Em 
seguida, às 16h30, o tema será 
“Desigualdades sociais e direito à 
educação na pandemia”. 

>> A CDL Natal transmite hoje, no 
seu Instagram, às 19h, live sobre 
Novo Marco Legal do Saneamento 
básico. 
>> Nesta segunda, às 20h, a 
Associação dos Surdos de Natal 
apresenta, no seu Instagram, 
formas de metodologias de 
ensino de libras para instrutores e 

Notas&Informes
SUSTO

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro Dias 
To� oli, sofreu um acidente 
doméstico e teve um ferimento leve 
na cabeça. Ele foi internado neste 
domingo (19) em um hospital em 
São Paulo. Segundo a assessoria 
do ministro, To� oli foi submetido 
a exames de raio-x no hospital Vila 
Nova Star, na Vila Nova Conceição, 
Zona Sul da capital paulista. De 
acordo com informações iniciais, 
o ministro passa bem e aguarda os 
resultados dos exames. 

CONSCIÊNCIA
Como ocorreu na semana 

passada, o domingo (19) foi 
marcado por mais cenas de 
desrespeito aos protocolos 
sanitários de � exibilização das 
atividades comerciais em Natal. 
A orla da praia de Ponta Negra, 
na Zona Sul da capital potiguar, 
estava lotada de pessoas. Bares 
e restaurantes, de acordo com 
imagens que circulam nas redes 
sociais, não respeitavam as regras 
de distanciamento. Vale lembrar 
que ainda estamos em plena 
pandemia.  

CONGELAMENTO
O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) informou 
que alcançou R$ 12 bilhões 
na aprovação de suspensões 
temporárias de pagamentos 
de parcelas de empréstimos 
contratados com a instituição. A 
medida está sendo concedida pelo 
prazo de até seis meses a mais de 
28,5 mil empresas, em cerca de 77,7 
mil contratos de � nanciamento, 
nas modalidades direta e indireta. 

SAÍDA
O procurador da República 

Fernando Rocha deixou no sábado 
(19) o grupo de Trabalho estadual 
de acompanhamento das medidas 
governamentais e privadas 
relacionadas ao novo coronavírus 
(GT Covid), que é formado por 
membros do MPF.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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SEM CONIVÊNCIA
O caso do desembargador Eduardo Almeida Rocha Prado de Siqueira, que se 

recusou a usar máscara na rua em Santos (SP), rasgou a multa que recebeu e ainda 
intimidou o guarda municipal que o abordou, será apurado pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ). A determinação é do corregedor nacional de Justiça, ministro 
Humberto Martins. Ele determinou que o procedimento instaurado no Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP), para apuração dos fatos, seja encaminhado ao CNJ.  

Anteriormente, tanto o CNJ como o Tribunal de Justiça paulista tinham infor-
mado neste domingo, ambos por meio de notas, que iriam apurar a conduta do 
desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira. 

Atenção PF, já há indícios de que o 
Governo do RN merece ser visitado”“GENERAL GIRÃO

DEPUTADO ESTADUAL (PSL)



que o pior já tenha passado, mas 
é difícil fazer previsões. Espero 
que tenhamos a consciência 
de que essa doença é perigosa, 
precisamos ficar atentos e man-
tendo as precauções necessárias. 
Ainda existe muita dúvida e mui-
tos questionamentos em relação 
à Covid-19, portanto não vamos 
subestimar jamais essa doença.

AGORA - Em relação à econo-
mia, qual avaliação o senhor faz 
dos efeitos dessa crise?

MG - Infelizmente a pande-
mia está causando um arraso na 
economia. Um impacto imen-
surável, onde empresas estão 
falindo, o desemprego crescen-
do e o aumento significativo da 
dívida pública, causando con-
sequências dolorosas na econo-

mia durante muitos anos. O que 
também me preocupa muito é 
quando o auxílio emergencial 
chegar ao fim, com uma econo-
mia desaquecida e a falta de em-
prego e oportunidade.

AGORA - Qual a avaliação que 
você faz da gestão do prefeito Ál-
varo dias?

MG - Acho que a gestão do 
prefeito deixa a desejar, Natal 
tem um dos piores transportes 
públicos do Brasil, uma adminis-
tração pública viciada. O prefeito 
contratou uma consultoria de R$ 
1,5 milhão para dar um choque 
de gestão e não fez qualquer mu-
dança na administração pública. 
Eu inclusive já cobrei o resultado 
dessa consultoria e nada. Nas 
demais áreas, n[os não percebe-

mos avanços. Agora tenho que 
admitir que o que está salvando 
o prefeito é o dinheiro que ele 
conseguiu para Natal em Brasí-
lia. Natal não tem capacidade de 
investimento e ele buscou recur-
sos extras.

AGORA - Como estão as dis-
cussões do seu partido, o PV, 
para eleição proporcional e ma-
joritária?

MG - No Partido Verde nós te-
mos o pré-candidato mais prepa-
rado para assumir a Prefeitura de 
Natal, o professor Carlos Alberto 
Medeiros, mas sabemos que ape-
nas isso não basta para ganhar a 
eleição. Creio que no período elei-
toral, através dos debates e da apre-
sentação do plano de governo, sua 
candidatura irá alavancar. Na pro-

O vereador Maurício Gurgel 
(PV) avalia que a capital 
potiguar tem hoje um dos 

piores sistemas de transporte 
público do Brasil. Ao avaliar a 
gestão do prefeito Álvaro Dias 
(PSDB), o vereador aponta falhas 
em vários setores. Além do siste-
ma de transporte ser de péssima 
qualidade, ele afirma que a ges-
tão é viciada.

“O prefeito contratou uma 
consultoria de R$ 1,5 milhão 
para dar um choque de gestão 
e não fez qualquer mudança na 
administração pública”, lembra, 
se referindo ao contrato com a 
Fundação Dom Cabral.

Apesar disso, Gurgel não 
deixa de ressaltar pontos positi-
vos de Álvaro Dias: “O que está 
salvando o prefeito é o dinheiro 
que ele conseguiu para Natal em 
Brasília. Natal não tem capacida-
de de investimento e ele buscou 
recursos extras”, ressalva.

Sobre as eleições deste ano, 
Gurgel destaca que o PV terá 
candidato a prefeito – o empre-
sário Carlo Alberto Medeiros. 
Ele avalia que se é para sair da 
Câmara o candidato a vice na 
chapa de Álvaro Dias, o nome 
mais credenciado é o da atual 
vice-presidente da Casa, verea-
dora Nina Souza (PDT). Confira a 
seguir sua entrevista.

AGORA RN - Qual foi o papel 
da Câmara Municipal desempe-
nhado até agora na Pandemia?

MAURÍCIO GURGEL - A Câ-
mara devolveu R$ 1 milhão para 
a Prefeitura durante a pandemia, 
fruto de economia, principal-
mente nas verbas indenizató-
rias dos vereadores e tem uma 
comissão de acompanhamento 
das ações do Covid. Fiscalizando 
contratos, como por exemplo o 
da T&N, empresa de familiares 
do prefeito, onde felizmente ele 
voltou atrás e cancelou o contra-
to.

AGORA - Na sua opinião, em 
relação à Covid-19, o pior já pas-
sou?

MG - Falando a nível local, ti-
vemos uma redução nesta última 
semana. Nós esperamos muito 

“NATAL TEM UM DOS PIORES 
TRANSPORTES PÚBLICOS DO 
PAÍS”, AVALIA MAURÍCIO GURGEL

porcional temos 43 pré-candidatos, 
bons quadros, e deveremos eleger 
dois vereadores, dobrando assim o 
número de cadeiras do partido na 
Câmara de Natal.

AGORA - Como o senhor ana-
lisa essa discussão que existe de 
indicação do vice de Álvaro? Vo-
cê concorda que esse nome deve 
sair da Câmara Municipal?

MG - Olha, é normal quando 
um candidato está em primeiro 
nas pesquisas, que a indicação de 
vice seja muito disputada. Mas 
lembro que nem sempre o favo-
rito ganha o jogo. Em relação ao 
vice sair da Câmara, eu acho que 
deve ser o caminho. Se eu fosse 
de um partido com nove verea-
dores, incluindo o presidente da 
Câmara, como é o caso do PDT, 
eu não abriria mão de indicar o 
vice.

AGORA - Quem dos vereado-
res, em sua opinião, tem mais 
credencial para ser indicado o 
vice de Álvaro?

MG - Eu acho que se o vice 
for mesmo da Câmara, um bom 
nome seria o da vereadora Nina 
Souza, somos de lados diferen-
tes, mas considero uma parla-
mentar séria, comprometida e 
qualificada.

AGORA - Em relação ao seu 
mandato, o que você tem de pres-
tação de contas?

MG - Eu estou no exercício 
do 3º mandato. O nosso manda-
to é de posição, é participativo e 
independente, pautado princi-
palmente em defesa de causas 
sociais e das minorias. Então 
estamos sempre fiscalizando os 
atos do executivo em primeiro 
lugar. Nesta semana mesmo con-
vocamos a secretária de Educa-
ção para prestar esclarecimentos 
do uso do dinheiro da merenda 
escolar, que não estava sendo 
utilizado na aquisição de cestas 
básicas, onde o próprio executivo 
enviou um projeto para a Câma-
ra autorizando transformar o 
recurso da merenda na aquisição 
de cestas para os 58 mil alunos. 
Tivemos notícias positivas. Esta-
mos acompanhando as pessoas 
em situação de rua durante a 
pandemia, e elaborando emen-
das para corrigir injustiças no 
projeto da Reforma da Previdên-
cia. São muitas pautas. Então é 
um trabalho árduo e contínuo na 
busca por melhorias para a nossa 
cidade.

ENTREVISTA | Ao avaliar a gestão do prefeito Álvaro 
Dias (PSDB), o vereador aponta falhas em vários 
setores. Além do sistema de transporte ser de 
péssima qualidade, afirma que a gestão é viciada

REPRODUÇÃO
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“O prefeito contratou uma consultoria de R$ 1,5 
milhão para dar um choque de gestão e ainda 
não fez qualquer mudança na administração 
pública”

“
MAURÍCIO GURGEL

VEREADOR

Se eu fosse de um partido com nove 
vereadores, incluindo o presidente da Câmara, 
como é o caso do PDT, eu não abriria mão de 
indicar o vice de Álvaro”
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MAIA ENGAVETA FIM DO FORO 
PRIVILEGIADO HÁ 18 MESES 

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

ECONOMIA JÁ APRESENTA 
SINAIS DE RECUPERAÇÃO

MONOGLOTAS, GO HOME
Candidatos a cargos de 

ministro devem atentar para 
um requisito muito valorizado 
pelo presidente Bolsonaro: falar 
outra língua, especialmente o 
inglês. Ele considera um valor 
fundamental no atual mundo 
globalizado.

ELE TEM AUTORIDADE
Ex-presidente do STF, Carlos 

Ayres Britto, que comandou 
grande parte do julgamento 
do Mensalão, participa de live 
sobre as Perspectivas no Cenário 
Anticorrupção, do Instituto Não 
Aceito Corrupção, segunda (20).

QUINTO NO COMANDO
Ministros indicados 

pelo Quinto constitucional 
comandarão o TST nos próximos 
cinco anos: Cristina Peduzzi, 
atual presidente, e Emmanoel 
Pereira são oriundos da 
advocacia, e Lélio Bentes do 
Ministério Público.

CIDADÃO TUNGADO
Para o especialista em 

e� ciência hídrica Wagner 
Carvalho, o aumento de 3,4% 
na conta do paulista “não 

re� ete as condições que 
vivemos”. Há bairros que não 
têm saneamento, mas a Sabesp 
cobra pelo serviço.

APENAS UM FACTOIDE
À procura de pretextos para 

seguir ignorando investigações 
de corrupção na prefeitura do 
Recife, controlada pelo seu 
partido, o deputado João Campos 
(PSB), em 5º nas pesquisas para 
prefeito, lança nesta segunda (20) 
a “Frente em Defesa da Renda 
Básica”, a 334ª do Congresso.

DIFERENÇAS REGIONAIS
O Amazonas foi a única 

unidade da federação a registrar 
queda no valor da gasolina na 
primeira quinzena de julho: 
-1,44%. Já o Acre teve o maior 
aumento no preço no período, 
5,4%, diz pesquisa da ValeCard.

PRIVATIZA, JÁ
No Fórum Brasil Export, 

o diretor do departamento 
de novas outorgas políticas 
regulatórias portuárias do 
Ministério da Infraestrutura, 
Fábio Teixeira, disse o melhor 
caminho para portos públicos é 
“desestatização”.

Estudos divulgados esta semana demonstram que a economia do País 
já apresenta sinais de recuperação, após o impacto da crise provocada 
pela pandemia do coronavírus. Desde março, o Covid-19 forçou medidas 
de distanciamento e isolamento social em todo o mundo. Tanto o Sebrae, 
quanto a Confederação Nacional do Transporte (CNT), que lidam com 
dois dos principais (e mais afetados) setores da economia, apresentaram 
resultados positivos nos últimos levantamentos mensais.

SANGRAMENTO PAROU
O presidente do Sebrae, Carlos 

Melles, observa o “estancamento 
na queda de faturamento” de 
micro e pequenas empresas.

FALTA MUITO
O resultado positivo “sinaliza 

um tímido movimento de 

recuperação. Mas ainda estamos 
longe de vencer a crise”, diz o 
presidente do Sebrae.

GRADUAL
O estudo da CNT observou 

o primeiro resultado positivo 
desde fevereiro; e o setor registrou 
crescimento de 4,6% já em maio.

Mofa há mais de 18 meses na gaveta do presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, a proposta de emenda constitucional que acaba com o chamado 
“foro privilegiado” que protege mais de 58 mil autoridades no País, 

incluindo integrantes do ministério público. A proposta de Álvaro Dias (Pode-
PR) já foi aprovada no Senado e está pronta para ser votada desde dezembro 
de 2018, mas Rodrigo Maia não a coloca na pauta. Por decisão do Supremo, 
no caso dos políticos, o foro privilegiado está limitado aos crimes cometidos no 
exercício do cargo e em razão dele. Mas a proposta de Álvaro Dias restringe 
o foro privilegiado ao presidente, seu vice e os presidentes da Câmara, do 
Senado e do Supremo (STF). O corregedor da OAB, Ary Raghiant Neto, citado 
pelo Blog do Tamanini, acha que políticos resistem fortalecer o juiz de 1º grau, 
previsto na PEC. Maia parece solidário aos políticos sob suspeita que querem 
dar peso, na PEC, a medidas cautelares que os livre de mandados de prisão.

Presidente do PT por dois 
mandatos, o petroleiro apo-
sentado Geraldo Pinto, o 

“Geraldão do PT”, defende os no-
mes do médico Alexandre Motta e 
do senador Jean Paul Prates como 
quali� cados para disputarem a 
prefeitura de Natal neste ano.

“São dois excelentes nomes, 
pelos quais tenho muito respeito, 
pessoas de uma trajetória incrível. 
Ambos quali� cam o debate. Cabe 
aos � liados de Natal a decisão”, diz 
ele, ressaltando que fala pelo dire-
tório do município de Nísia Flores-
ta, onde é pré-candidato a prefeito.

Sobre a governadora Fátima 
Bezerra (PT) e os desa� os da pan-
demia, Geraldão não se furta a uma 
crítica construtiva. Segundo ele, 
“Fátima lutou como uma leoa pelo 
isolamento social. Então cometeu 
um erro básico de gestão, delegou 
as respostas. Então todo mundo 
passou a falar, terminando pela li-
derança maior. Em minha opinião 
deveria ser o inverso”, avalia.

AGORA - Dois nomes parecem 
despontar internamente como 
candidato a prefeito de Natal pelo 
PT – o médico Alexandre Motta e o 
senador Jean Paul Prates. Qual tem 
sua preferência? Existe uma tercei-
ra via?

GP - São dois excelentes no-
mes, pelos quais tenho muito res-
peito, pessoas de uma trajetória 
incrível. Alexandre Mottta, médico, 
sanitarista, profundo conhecedor 
da cidade e em especial da luta pe-
la saúde pública de qualidade. Jean 
Paul, das energias renováveis, onde 
é um nome internacional. Ambos 
quali� cam o debate. Cabe aos � lia-
dos de Natal a decisão, sou de Nísia 
Floresta.

AGORA - Historicamente, o PT 
tem di� culdade para ter boa vota-
ção em Natal. Como convencer o 
eleitorado da capital de que o par-
tido pode ser uma boa opção de 
governo a partir de 2021?

GP - A atual governadora Fátima 
Bezerra perdeu a eleição de 1996 por 
pouco mais de 3 mil votos. O PT era 
uma incógnita. Temos agora como 
confrontar políticas e práticas pú-
blicas.

AGORA - Em recente entrevista, 
o senhor a� rmou que era pré-can-
didato a prefeito de Nísia Floresta. 
Mantém essa condição?

GP - Aposentei em 2017 e vim 
morar na praia de Búzios, muni-
cípio de Nísia Floresta, fui desa-

COTADOS PARA PREFEITURA PELO 
PT, MOTTA E PRATES “QUALIFICAM 
DEBATE”, DIZ GERALDO PINTO

� ado por companheiros, amigos 
e vizinhos a encarar um desa� o. 
Não se mexe com um lutador em 
repouso. Estou de volta à mili-
tância para apresentar à Nísia 
Floresta, um município com 27 
mil habitantes, 42 lindas lagoas, 
praias maravilhosas, um povo 
acolhedor e espetacular uma 
alternativa que resgate o que foi 
o pensamento progressista de 
Nísia Floresta Augusta Brasileira, 
uma potiguar que tem in� uência 
há mais de um século.

AGORA - Como o senhor avalia 
a gestão do prefeito Álvaro Dias? 
No geral e especi� camente no en-
frentamento da pandemia de Co-
vid-19?

GP - Toda a Região Metropoli-
tana de Natal depende da capital, 
onde estão os melhores serviços 
públicos e privados. Volto a a� rmar 
a crítica que faço ao próprio gover-
no do estado que é do partido que 
faço parte: com 100% dos leitos 
ocupados, qual o motivo de não 
terem decretado lockdown?

AGORA - O prefeito determi-
nou a distribuição de hidroxiclo-
roquina e ivermectina como “pre-
venção” – dois medicamentos sem 
e� cácia comprovada contra o co-
ronavírus. Por isso, foi acusado de 
“populismo”. O senhor concorda?

GP - Sou bacharel em geologia, 
com especialidade em geofísica e 
mestrado em gestão. Tenho fami-
liares médicos que questionam 
isso, construo minha opinião com 
a con� ança neles.

AGORA - Críticos da governa-
dora Fátima Bezerra apontam que 
ela tem sido “omissa” no combate 
à pandemia do novo coronavírus. 
Na sua opinião, a governadora deu 
motivos para receber essas críti-
cas?

GP - Não concordo. Quando 
começou a pandemia em março, 
Fátima lutou como uma leoa pelo 
isolamento social. Então cometeu 
um erro básico de gestão, delegou 
as respostas. Então todo mundo 
passou a falar, terminando pela li-
derança maior. Em minha opinião 
deveria ser o inverso, mas sou um 
simples militante aposentado e 
pré-candidato a prefeito de uma 
cidade com 27 mil habitantes. Co-
mo eu mesmo contraí, e superei, 
o Covid-19, estando isolado, seria 
leviano avaliar o conjunto das po-
líticas tomadas.

AGORA- A polêmica em torno 
da compra de respiradores moti-
vou pedidos, na Assembleia Legis-
lativa, para que o governo estadual 
deixasse o Consórcio Nordeste. 
Qual é a sua opinião?

GP - Puro oportunismo políti-
co. O secretário Fernando Mineiro 
respondeu a contento. Foi o Con-
sórcio Nordeste que provocou a 
Justiça.

Volto a afirmar a crítica que 
faço ao próprio governo do 
estado que é do partido 
que faço parte: com 100% 
dos leitos ocupados, qual 
o motivo de não terem 
decretado lockdown?”

“
GERALDO PINTO
EX-DIRIGENTE DO PT

ELEIÇÕES| Para ex-presidente do PT, Geraldo Pinto, 
o “Geraldão do PT”, Alexandre Motta e Jean Paul 
Prates, cotados para disputarem a prefeitura, são 
“nomes excelentes e de trajetória incrível”
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A prefeitura do Natal ainda não 
definiu o que será feito do 
réveillon e do “Natal em Na-

tal” deste ano. No entanto, sem uma 
imunização pronta conta a Covid-19 e 
com a necessidade de se manter ações 
para impedir o contágio, como a ma-
nutenção das regras de distanciamen-
to social, os festejos de fim de ano 
correm sério risco de cancelamento. 
A tendência é de que capital potiguar 
siga o exemplo da cidade de São Pau-
lo, que anunciou nesta sexta-feira (17) 
que não promoverá o réveillon deste 
ano.

Segundo a Fundação Capitania 
das Artes (Funcarte), instituição mu-
nicipal responsável pelas políticas pú-
blicas de cultura em Natal, a promo-
ção dos festejos natalinos aguardam 
decisão do prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB). “Isso ainda não foi posto 
em pauta. A preocupação do prefeito 
Álvaro Dias é com a atenção a saúde e 
assistência social. Não fui convocado 
para falar sobre o assunto”, disse Dá-
cio Galvão, diretor da Funcarte.

Ainda de acordo com ele, na úl-
tima semana, houve uma reunião do 
Natal Convention Bureau – fundação 
que congrega as principais associa-
ções do setor turístico potiguar – para 
discutir a criação de um possível  pro-
tocolo para eventos culturais. A ideia 
era de se iniciar o planejamento para 

as atividades do fim do ano na capital. 
“Eu avaliei que era cedo para discutir 
isso, pois não há uma certeza sobre o 
que será feito. Não temos como ava-
liar a situação da epidemia até lá, pois 
é algo dinâmico”, reforçou.

O temor de Dácio Galvão é com 
relação aos protocolos sanitários para 
a segurança do público e das pessoas 
que trabalham nestes festejos. “Por 
exemplo, como é que vamos garantir a 
proteção dos ambulantes?”, indagou,

Em 2019, de acordo com a Pre-
feitura do Natal, os festejos de fim de 
ano atraíram público total de 436 mil 

participantes. O público participan-
te do “Natal em Natal” movimentou 
mais de R$ 38 milhões ao longo dos 
quase 50 dias de evento, segundo uma 
pesquisa realizada pela Federação do 
Comércio do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio).

Caso as festas sejam mesmo can-
celadas, a Funcarte pode discutir um 
plano de eventos para plataformas 
virtuais, no formato de transmissões 
pelas redes sociais e endereço eletrô-
nico da prefeitura. “Poderemos trans-
codificar as linguagens ao ambiente 
virtual”, finalizou.

Natal em Natal pode ser 
cancelado devido à Covid-19
INDEFINIÇÃO | Decisão final sobre os festejos de fim de ano na capital potiguar ainda não está na pauta de discussões da Prefeitura, mas há o 
temor que de que a epidemia não esteja controlada até dezembro; Festividades em 2019 atraíram mais 430 mil pessoas à cidade em 2019

Natal em Natal movimentou mais de R$ 38 milhões em 50 dias festas, segundo a Fecomércio

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas (PSDB) anunciou na sexta-
-feira (17) o cancelamento do Ré-
veillon na Avenida Paulista. O even-
to de virada de ano atraiu 2 milhões 
de pessoas na última edição, dos 
quais 41% não residiam na capital, 
com a realização de apresentações 
musicais e queima de fogos.

Segundo o prefeito, o evento 
requer um planejamento com ao 
menos três meses de antecedência. 
Ele afirmou que tanto a Prefeitura 
quanto o governo do Estado e os 
técnicos da Vigilância Sanitária 
consideram “muito temerário” a re-
alização de um evento desse porte.

Um levantamento da gestão 
municipal apontou que o evento 
movimentou R$ 648,2 milhões no 
último ano. “Como é um evento que 
requer uma organização de pelo 
menos três meses, envolve patrocí-
nio, agenda de artista, pacotes pro-
mocionais de turismo”, disse Covas.

Réveillon na 
Avenida Paulista 
é cancelado em 
São Paulo

A Companhia de Água e Esgotos 
(Caern) reativou o abasteci-
mento para o município de 

São Miguel. A obra foi entregue oficial-
mente no sábado (18) em solenidade 
virtual, que contou com a presença da 
governadora Fátima Bezerra.

“A população de São Miguel há 
mais de seis anos amargava a falta de 
água em suas torneiras. A água que é 
um bem imperativo para a sobrevi-
vência, é um bem ativo para o desen-
volvimento econômico”, enfatizou a 
governadora Fátima Bezerra. 

 A chefe do Executivo estadual 
relembrou outros investimentos rela-
cionados à segurança hídrica naquela 
região, como foi o caso da adutora de 
Pilões, cuja obra inaugurada em 2019 
possibilitou a reativação do sistema de 
abastecimento. O próximo passo agora 
será a cidade de Paraná, que também 
sofre com o colapso de falta de água. 
“A Caern que dava prejuízo ficou para 

trás, agora é uma empresa que dá lu-
cro. E esse lucro serve para voltar ao 

povo em forma de benefícios”, disse 
Fátima.

O presidente da Caern Roberto 
Sérgio falou que a obra de reativação 
do abastecimento de água em São 
Miguel – que está em fase de testes – 
é motivo de muita satisfação para a 
companhia. Ele explicou que devido 
aos reparos na rede, que estava há 
muitos anos sem receber água nas 
torneiras, tanto os escritórios regio-
nais, quanto a sede da Caern, em Na-
tal, estão à disposição para oferecer 
toda a assistência que a população 
precisar.

Para abastecer São Miguel, a 
Caern concluiu uma nova adutora, 
com 3 km de extensão, para captar 
água no Açude Bonito, está atualmen-
te com 27% da capacidade total. A Es-
tação de Tratamento de Água (ETA) e 
as três Estações Elevatórias de Água 
(EEA) foram totalmente recuperadas 
com renovação de todos os equipa-
mentos. Foram investidos cerca de R$ 
3 milhões na obra.

Com a retomada, a cidade de São Miguel vai receber água proveniente do Açude Bonito

Após seis anos sem abastecimento, Caern 
reativa serviço para a cidade de São Miguel

ÁGUA
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Flagrado sem máscara en-
quanto caminhava na praia em 
Santos no sábado (18), o desem-
bargador Eduardo Almeida Prado 
Rocha de Siqueira, do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, chamou de 
analfabeto um guarda municipal 
que lhe pediu que colocasse a 
máscara exigida em locais públi-
cos durante a pandemia do novo 
coronavírus.

Em vídeos que circulam nas 
redes sociais, o magistrado apa-
rece ligando para o Secretário de 
Segurança Pública do município, 
Sérgio Del Bel, e ainda rasgando e 
jogando no chão a multa aplicada 
pela Guarda Municipal de Santos 
por descumprimento de decreto 
municipal. Antes o desembarga-
dor chegou a insinuar que jogaria 
a atuação na cara do guarda mu-
nicipal.

As gravações mostram a abor-
dagem do desembargador desde 
o início, quando um guarda muni-
cipal pede que o mesmo coloque 
a máscara. 

Em resposta, o magistrado diz 
que por hábito não usa. O guarda 
então diz que por decreto, o de-
sembargador teria sim que utili-
zar a máscara. “Decreto não é lei”, 
diz Siqueira. “Você quer que eu 
jogue na sua cara? Faz aí a multa”, 
segue o desembargador.

O guarda afirma então que vai 
registrar a autuação e em resposta 
o desembargador diz que vai ligar 
para o Secretário de Segurança 
Pública do município, Sérgio Del 
Bel. Siqueira chega ainda a afir-
mar que o guarda não é policial e 
não tem autoridade nenhuma

Na suposta ligação com Del 
Bel, ele se apresenta como desem-
bargador Eduardo Siqueira e diz: 
“Estou aqui com um analfabeto 
de um PM seu. Ele está aqui fazen-
do uma multa”.

Em nota, o Tribunal de Justiça 
afirmou que determinou imedia-
ta instauração de procedimento 
de apuração dos fatos, tendo 
requisitado a gravação original e 
apontando que vai ouvir o desem-
bargador e os guardas civis.

SÃO PAULO

SEM MÁSCARA, 
DESEMBARGADOR É 
MULTADO E OFENDE 
GUARDA MUNICIPAL
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PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO - LA
 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001- 66, torna público que que está reque-

rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema 
a LA para a LS nº 2019- 133591/TEC/LS-0123, referente a extração mineral de saibro para uso na 
construção civil, localidade Sítio Carrapateira, Zona Rural do Município de Ruy Barbosa/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra Diretor
Superintendente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
 
Eólica Açu Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 17.945.623/0001-30, torna público que recebeu 

do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Instalação Nº 2020-151689/TEC/LI-0042, com prazo de validade até 10/07/2024, em favor 
da Subestação Elevadora 34,5/230 KV, denominada Subestação Afonso Bezerra, localizada na fazen-
da Cruzeiro, do município de Macau/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, CPF 064.740.154-11, torna público 

que está requerendo ao Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS, para a extração de quartzo, berilo, água marinha, 
tantalita,  sob o regime de Permissão de Lavra Garimpeira-PLG, numa área de 05ha, inserida na 
poligonal do Processo DNPM 848.064/20, localizada na Bardo 2, Município de Campo Redondo-RN.

FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 
Requerente

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, CPF: 043.905.474-53, torna público que está requerendo 

ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença Simplificada–LS, para a implantação de 22 unidades habitacionais, sendo: 21 com lotes 
medindo 12,5m de largura por 20,0m de comprimento, e 01 medindo 50,0m de largura por 20,0m de 
comprimento. Empreendimento “ABA DO TOTORÓ 02”, localizado no bairro Valfredo Galvão, períme-
tro urbano de Currais Novos – RN.

Francisco Pereira da Silva
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A GFS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ 02.345.360/0001-50, torna público 
que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo do Municipio de Extremoz 
a Licença Simplificada para o reloteamento do lote único Q37 integrante do Lotemento Caminho do 
Mar em Extremoz/RN

Franklin Delano de Carvalho
Diretor

AVISO DE REABERTURA DE PRAZOS

A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão 
reabertos os prazos da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2020, com o objetivo de CONTRATAR 
EMPRESA(S) ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS:

a) LOTE I – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO PORTO BRA-
SIL NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN;

b) LOTE II – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO DIS-
TRITO DE MANGABEIRA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CONS-
TRUÇÃO DE CALÇADAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN. A sessão pública dar-se-á no 
dia 07/08/2020, às 09horas. Devido a pandemia a CPL só receberá os envelopes e posteriormente fará o julgamento. 
O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes. Macaíba/RN, 
17/07/2020. CPL/PMM.

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

CLAUDINY CARLOS CAVALCANTI, CPF: 031.202.144-50, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Licença Simplificada-LS, para Agricultura irrigada com exploração comercial de côco, em 
uma área de 73,10ha, localizado na Fazenda Santa Maria II, Lote 34-A, Dom Marcolino, Maxaran-
guape/RN.

CLAUDINY CARLOS CAVALCANTI
PROPRIETÁRIA

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

FRANCISCO CARLOS BARACHO DE OLIVEIRA, CNPJ: 31.411.972/0001-00-95, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-LS, com validade: 17/07/2026, para Indústria de Cerâmica 
vermelha, sendo 3.045m2 de área construída, localizado na Rodovia RN 003, Km4, S/N, Distrito de 
Lagoa do Poço, Goianinha/RN.

FRANCISCO CARLOS BARACHO DE OLIVEIRA
PROPRIETÁRIO

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00021/2020

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará concorrência 
para aquisição de material para manutenção predial. O recebimento dos envelopes contendo a docu-
mentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 04/08/2020, das 09h00 às 09h10m. Para 
retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade B 029 
Natal/RN. Maiores informações através do e-mail: licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00020/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST torna público a homologação e adjudicação da con-
corrência nº 00020/2020, cujo objeto é selecionar e contratar empresa especializada para presta-
ção de serviço técnico de fiscalização da reforma da unidade operacional B29 para adequação à 
acessibilidade, conforme Edital e seus Anexos, em favor da ALS Engenharia e Saúde LTDA (CNPJ 
10.812.336/0001-02) no valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LEVANTAMENTO | Dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública apontam 
que o Rio Grande do Norte tem 43.766 casos confirmados da doença

O Rio Grande do Norte contabili-
za 1.577 óbitos por Covid-19, segundo 
dados atualizados pela Secretaria Esta-
dual de Saúde Pública (Sesap) na tarde 
deste domingo (19). Ao todo, foram 
confirmadas cinco mortes nas últimas 
24 horas.

Ainda de acordo com a Sesap, o 
Estado potiguar tem 43.766 casos con-
firmados da doença. Nas últimas 24h, a 
secretaria foi notificada com 334 novos 
casos.

Nos dados divulgados neste do-
mingo, não foram publicados os nú-
meros de casos suspeitos, descartados 
e nem os óbitos em investigação. Até a 
tarde de sábado (18), eram 58.152 ca-
sos suspeitos, 68.455 descartados e 214 
óbitos em investigação. 

Em todo o Brasil,  o Ministério da 
Saúde informou neste domingo (19), 
que foram registradas 716 mortes por 
covid-19 em todo o País. 

O número total de vítimas fatais, 
pelos dados do governo, chega a 79.488 
pessoas. Foram confirmadas 23.529 
novas contaminações, chegando a 
mais de 2,098 milhões de brasileiros. 

O dado do ministério não significa 
que todas as mortes ocorreram nas 
últimas 24 horas. Os casos, no entanto, 
estavam em investigação e foram con-
firmados neste período.

No sábado, 18, o Estado do Rio de 
Janeiro repetiu os números sobre a 
doença verificados no dia anterior. Se-
gundo o Ministério da Saúde, a secre-
taria fluminense relatou “dificuldades 
para realizar a exportação de dados” e 
decidiu repetir a mesma informação. 

No último sábado, segundo dados 
oficiais, o Rio de Janeiro tinha 135.230 
confirmações do novo coronavírus e 
11.919 mortes. No domingo, esse nú-
mero subiu para 138.524 contamina-
ções e 12.114 mortos.

Brasil ultrapassou a marca dos 79 mil óbitos causados pelo novo coronavírus

RN registra 1.577 mortes por 
Covid-19; Brasil ultrapassa a 
marca de 79 mil óbitos

O desenvolvimento da vacina 
para a Covid-19 ainda está em fa-
se de produção e testes, portanto, 
enquanto o processo de imuniza-
ção em massa da população não 
for uma realidade, é preciso ter 
responsabilidade e ficar atento 
às informações desencontradas 
e sem comprovação que são 
veiculadas sobre tratamentos al-
ternativos. Texto foi enviado pela 
assessoria de imprensa da Secre-
taria de Estado da Saúde Pública 
(Sesap).

De acordo com o médico da 
Coordenadoria de Operações de 
Hospitais e Unidades de Referên-
cia (COHUR) e responsável pelo 
Comitê Técnico Assistencial da 
Covid-19 do RN, Ricardo Volpi, 
“mesmo diante de uma pande-
mia, nós, médicos, não podemos 
perder a racionalidade de filtrar, 
dentro desses estudos, aqueles 
que realmente apresentam sua 
eficácia confirmada através de 
metodologia confiável”.

Medicamentos como a clo-
roquina/hidroxicloroquina, iver-
mectina, zinco, vitamina D, entre 
outros, foram apontados como 
possíveis tratamentos para o no-
vo coronavírus, porém nenhum 
deles se mostrou realmente eficaz 
no combate à doença. Os fárma-
cos são usados para tratamentos 
distintos e podem provocar efei-
tos colaterais graves quando usa-
dos de forma irresponsável.

Segundo Volpi, “alguns en-
saios clínicos apontam a não 
eficácia da cloroquina/hidroxiclo-
roquina mesmo em fases iniciais 
da doença quando comparados 
a um grupo controle. Da mesma 
forma, nenhum ensaio clínico 
controlado aponta para benefí-
cios da ivermectina”.

O médico explica que, “a 
maioria dos infectados pelo 
coronavírus não apresentarão 
sintomas graves da doença, o 
que faz muita gente atribuir esse 
benefício a algum medicamento 
que tenha feito uso. Porém, de-
vemos levar em consideração, a 
enorme quantidade de pessoas 
que fizeram uso de cloroquina/
hidroxicloroquina, ivermectina e 
outras drogas alternativas e mes-
mo assim apresentaram sintomas 
mais graves ou foram a óbito”.

CORONAVÍRUS

TRATAMENTOS SEM 
COMPROVAÇÃO PODEM 
CAUSAR DANOS À 
SAUDE, ALERTA SESAP
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O isolamento social durante a 
pandemia do Covid-19 fez 
com que diversos segmentos 

da sociedade tivessem que parar ou 
sofressem modificações. Um deles foi 
o da educação. Atualmente, as esco-
las públicas e privadas do Rio Grande 
do Norte têm como desafio retomar 
as aulas presenciais a partir de 17 de 
agosto. A data, porém, pode passar por 
mudanças de acordo a evolução epi-
demiológica, segundo o secretário de 
Educação do Estado, Getúlio Marques.

Em Natal, os colégios particulares 
Contemporâneo e Porto estão atual-
mente se preparando para esta volta 
à sala de aula. As instituições privadas 
devem seguir as orientações sanitárias 
da Federação Nacional das Escolas 
Particulares (Fenep) e do Conselho 
Nacional de Secretários de Educação 
(Consed), além do decreto oficial do 
Governo do Estado (ainda a ser publi-
cado), que detalhará o que será exigido 
para essa volta.

Desde o início da pandemia, as du-
as escolas privadas seguiram o calen-
dário escolar de forma remota, possi-
bilitando que os alunos assistam aulas 
em suas casas. Já para a volta as aulas 
de forma presencial, as duas institui-
ções terão o retorno de forma híbrida: 
uma parte dos alunos de forma presen-
cial e outra parte, em casa, existindo 
um revezamento ao longo dos dias.

Alguns dos protocolos que serão 
seguidos pelas duas instituições são: 
uso de máscara, higienização das 
mãos, aferição da temperatura, dis-
tribuição de álcool em gel e distancia-
mento de 1,5m.

Segundo a diretora pedagógica do 
Colégio Porto, Ana Cristina, é um mo-
mento para estar atento com os proce-
dimentos e fiscalização das medidas. 
“Os nossos adolescentes são muito 
calorosos, gostam de estar juntos, e nós 
queremos conscientizá-los que, neste 
momento, ficar distante um dos outros 
é um ato de amor”, disse. “Passamos 
por um momento único na história da 
nossa geração. Estar pronto para isso 
não implica dizer, apenas, estar pronto 
do ponto de vista cognitivo e com me-
didas sanitárias. Implica dizer muito 
mais: estar pronto para um retorno de 
acolhimento, para um retorno de en-
tendimento desse aluno e dessa nova 
realidade.”

Após a confirmação da data ofi-
cial e compreensão de como será 
de fato este retorno, o Colégio Porto 
pretende realizar um manual que se-
rá encaminhado para as famílias dos 
alunos. “Precisamos muito do apoio 
delas durante esse período. Esse ma-
terial vai informar aos pais como será 
o retorno às aulas, quais as medidas 

Aulas presenciais no RN devem ser 
retomadas a partir de 17 de agosto

DF e 11 estados já têm previsão para aulas presenciais

PESQUISA | Colégios particulares de Natal estão atualmente se preparando para receber alunos de volta às salas de aula, seguindo rígidas orientações sanitárias para a segurança e 
prevenção; Planos para a retomada na rede estadual estão sendo discutidos pelo Comitê de Gestão de Educação Estadual e devem serdivulgados oficialmente ainda nesta semana

Colégio Contemporâneo, na Zona Sul de Natal, passou por uma readequação dos espaços físicos para atender as orientações sanitárias

Secretário Estadual de Educação, Getúlio 
Marques: “readequações de acordo com 

a realidade de cada escola”

sanitárias que serão adotadas, quais 
serão os procedimentos. Será um 
manual de como a família deve se 
portar diante desse momento, tanto 
pedagogicamente, quanto também 
em relação às medidas de educação 
sanitária que serão implementadas”, 
explica Ana Cristina.

Já segundo a diretora do Complexo 
Educacional Contemporâneo, Irany 
Xavier de Andrade, além da readequa-
ção dos espaços físicos será preciso 
conquistar a confiança da família e 
dos próprios estudantes, para que 
possam retornar com segurança antes 
da descoberta de uma vacina contra o 
novo coronavírus. “É um trabalho que 
demanda um esforço integrado. Há o 
investimento em estudo e planejamen-
to que assegurem a segurança sanitária 
no ambiente escolar, mas que deve vir 
acompanhado de um reforço ao acolhi-
mento e ainda um novo entendimento 
sobre a parte pedagógica”, explica.

Irany ressalta que todas as institui-
ções de ensino precisam lembrar-se 
também dos alunos que, por diversas 
razões, mesmo que queiram, não po-
derão retornar às aulas presenciais, 
que é o caso dos que estão no grupo de 
risco ou moram com parentes que fa-
zem parte dele. “A volta exige seguran-
ça e adaptações, mas principalmente 
empatia”, resume Irany.

PERDAS DURANTE A PANDEMIA
Segundo assessoria do Contem-

porâneo, a escola não teve perdas. Por 
ser a primeira escola a migrar para o 
digital um dia após o início da pande-
mia, isso acabou ajudando bastante, 
especialmente por utilizarem o Google 
for Education. Essa plataforma edu-
cacional colaborativa possibilitou às 
escolas, professores e alunos o uso da 
tecnologia em sala de aula.

Já segundo o diretor financeiro do 
Colégio Porto, Eduardo Bezerra, houve 

um aumento significativo da inadim-
plência, decorrente da situação enfren-
tada pelas famílias. “O Colégio Porto 
não se furtou a abraçar as famílias que 
precisaram de um apoio financeiro, e 
não deixou nenhum aluno para trás. 
Diante disso, não tivemos perda de 
alunos por conta da pandemia, somen-
te saíram os que precisaram mudar de 
cidade”, disse ele. O diretor financeiro 
ainda afirma terem recebido novas 
matrículas durante este período.

Já em relação aos custos do pla-
nejamento anual do Porto, houve um 
incremento de custo por conta da 
capacitação necessária para a adap-
tação das aulas online, além da infra-
estrutura e serviços para viabilizar as 
aulas. Já para a volta às aulas, também 
se acrescentam custos por conta dos 
investimentos para seguir os protoco-
los de saúde para as aulas presenciais. 
Eduardo acredita que estas perdas po-
derão ser recuperadas em 2021.

 REDE ESTADUAL
As escolas estaduais suspenderam 

as aulas a partir do dia 18 de março. 
Segundo o secretário de Educação do 
RN, Getúlio Marques, esta ação retirou 
cerca de um milhão de estudantes das 
ruas, como forma de reforçar o isola-
mento social.

Em maio, a SEEC-RN publicou a 
Portaria 184, onde foram dispostas 
normas para a reorganização do plane-
jamento curricular de 2020, com a fina-
lidade de orientar os Planos de Ativida-
des e incluir atividades não presenciais 
durante a pandemia. As escolas que 
não conseguissem acompanhar as ati-
vidades não presenciais aguardavam 
novas orientações para a reposição dos 
dias letivos.

Atualmente, o secretário afirma 
que os planos para a retomada na rede 
estadual estão sendo discutidos pelo 
Comitê de Gestão de Educação Estadu-
al e serão entregues nesta semana. Mas 
alguns dos protocolos que estão sendo 
discutidos para a retomada são: cons-
trução de pias em portas de banheiros 
de escolas, compra de materiais para 
uso de álcool em gel, distribuição de 
máscaras para a comunidade escolar 
(coordenação, porteiros, alunos, pro-
fessores, etc).

Outro item importante que está 
sendo discutido é uma forma de possibi-
litarem o revezamento dos alunos, tanto 
dentro das salas de aula quanto em horá-
rios como o do intervalo. Sobre as aulas, 
o Comitê pensa em um revezamento 
semanal, onde uma parte dos alunos 
assiste aula presencial e outros, de forma 
“não presencial”, acessando conteúdo 
online ou com impresso, analisando co-
mo o aprendizado pode chegar nas casas 
dos alunos. Na outra semana, realiza-se a 
troca. “Essa realidade pode ser readequa-
da de acordo com as condições de cada 
escola”, afirmou o secretário. Já sobre os 
intervalos, eles pretendem realizá-los em 
horários diferentes para cada turma, pa-
ra evitar aglomerações.

Relatório da Federação 
Nacional de Escolas Parti-
culares (Fenep), que moni-

tora o cenário das unidades pri-
vadas de ensino, aponta que em 
11 Estados e no Distrito Federal 
há previsão para retomar as ati-
vidades presenciais. Nos outros 
14 Estados, as aulas continuam 
suspensas e sem data para voltar.

O Distrito Federal deve ser 
a próxima unidade federativa a 
reabrir escolas, com retorno das 
aulas proposto para o próximo 
dia 27, segundo o relatório da Fe-

nep. Já os governos do Maranhão 
e do Tocantins preveem retomar 
as atividades a partir de 3 de 
agosto. Neste mês, os Estados do 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso 
do Sul e Rio Grande do Norte 
também pretendem voltar com 
aulas presenciais.

No Rio, a cidade de Angra dos 
Reis projeta o retorno das escolas 
em 17 de agosto. Em Alagoas, as 
aulas devem voltar na segunda 
quinzena de agosto ou na pri-
meira quinzena de setembro, de 
acordo com o governo local. Já no 

Pará, a cidade de Marabá planeja 
a volta para o dia 3, enquanto a 
capital Belém só fala em reaber-
tura em setembro.

Além do Estado de São Paulo, 
a depender do avanço local da 
pandemia, há expectativa de re-
torno ainda em setembro no Acre 
e no Piauí.
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, 
a� rmou que contraproposta 

do Governo Federal de transferir a 
vigência do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Pro� s-
sionais da Educação (Fundeb) para 
2022 e utilizar parte dos recursos 
para programa de transferência 
de renda é “inadmissível”. A go-
vernadora publicou um vídeo no 
seu Twitter o� cial falando sobre o 
assunto neste domingo (19).

O governo federal enviou a 
lideranças na Câmara dos Depu-
tados, na tarde deste sábado (18), 
uma contraproposta para Pro-
posta de Emenda Constitucional 
(PEC) que está sendo discutida e 
que prevê aumento de recursos 
para o Fundeb. O texto enviado 
pelo Planalto prevê que o Fundeb, 
que expira este ano, só seja reto-
mado em 2022. E prevê que, dos 10 
pontos percentuais de acréscimo 
na participação da União, metade 
vá para “transferência direta de 
renda para famílias com crianças 
em idade escolar que se encon-
trem em situação de pobreza ou 
extrema pobreza”.

“Levar isso adiante é o mes-
mo que provocar um verdadeiro 
apagão na Educação Básica brasi-
leira”, disse a governadora no seu 
Twitter. Confira o vídeo abaixo:

“Inadmissível”, diz Fátima sobre a 
proposta de adiar Fundeb para 2022
EDUCAÇÃO | Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, criticou a contraproposta apresentada pela Uniao de transferir a atual vigência do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 2022 e utilizar parte dos recursos para programa de transferência de renda

FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA

VEJA A DECLARAÇÃO DA GOVERNADORA 
FÁTIMA SOBRE O FUNDEB

O Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Pro� ssionais 
da Educação (Fundeb) é um fundo 
especial, de natureza contábil e de 
âmbito estadual (um fundo por es-
tado e Distrito Federal, num total 
de vinte e sete fundos), formado, 
na quase totalidade, por recursos 
provenientes dos impostos e trans-
ferências dos estados, Distrito 
Federal e municípios, vinculados à 
educação por força do disposto no 

art. 212 da Constituição Federal.
O governo quer limitar os recur-

sos do Fundo de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb) que 
poderão ser utilizados para o paga-
mento de salários de professores, 
além de repassar parte dos recursos 
para o novo programa Renda Brasil 
e adiar a entrada em vigor das mu-
danças em discussão no fundo para 
2022.  Contrário a pontos do projeto, 
o governo negocia com líderes par-
tidários mudanças às vésperas de a 

Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) do Fundeb ser votada pela Câ-
mara dos Deputados, o que está pre-
visto para ser iniciado nesta semana. 

As modi� cações foram critica-
das por entidades e especialistas 
da área da educação, que disseram 
que o adiamento para 2022 cria um 
“vácuo de recursos para 2021”, já que 
as regras para o fundo atual acabam 
neste ano. O texto da PEC estabelece 
que as novas regras começam a valer 
no ano que vem.

“[Cria-se] um “apagão” para o 
� nanciamento e um colapso para a 
educação básica no Brasil no ano de 
2021”, a� rmou o Conselho Nacional 
de Secretários da Educação (Con-
sed), em nota. 

Em 2021 continuaria valendo o 
aporte de 10% de recursos da União 
e que nunca foi proposto que 2021 
não houvesse transferência de re-
cursos. Isso não está claro, porém, 
no texto encaminhado a líderes do 
Congresso Nacional.

PEC do Fundeb será apreciada esta semana no Congresso

É totalmente inconcebível 
a contraproposta do Gov. 
Federal de transferir a 
vigência do Fundeb para 
2022 e usar parte dos 
recursos para programa de 
transferência de renda. Levar 
isso adiante é o mesmo que 
provocar um verdadeiro 
apagão na Educação Básica 
brasileira.”

“

O presidente Jair Bolsonaro negou 
que o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, esteja querendo 

recriar a CPMF.  “O que o Paulo Gue-
des está propondo não é CPMF, é uma 
tributação digital pra � nanciar um pro-
grama”, disse o presidente da República.

Segundo Jair Bolsonaro, que estava 

do outro lado do espelho d’água, na 
parte interna do gramado do Alvorada, 
a ideia é que o novo tributo seja uma 
compensação para desonerar a folha 
de pagamento. “É uma compensação, 
é eliminar um montão de encargo em 
troca de outros”, disse.

A Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira (CPMF) foi 
uma cobrança que incidiu sobre todas 
as movimentações bancárias — exceto 
nas negociações de ações na Bolsa, 
saques de aposentadorias, seguro-de-
semprego, salários e transferências en-
tre contas correntes de mesma titulari-
dade — e vigorou no país por 11 anos.Bolsonaro disse que novo tributo seja uma compensação para desonerar a folha de pagamento

Bolsonaro diz que tributação digital 
não vai significar uma nova CPMF

DISCUSSÃO
PR
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A empresária Sylvia Serejo, A empresária Sylvia Serejo, A proprietária da empresa A proprietária da empresa A Verbo Comunicações e A Verbo Comunicações e A 
Eventos, avalia que a pandemia do 
novo coronavírus obrigou o setor de 
eventos a promover eventos on line 
de forma muito incisiva, como for-
ma de quebrar tabus e resistências. 
Segunda ela, o segmento que con-
grega mais de 50 tipos de empresas 
ou serviços, merece maior atenção 
do setor público para enfrentar a 
crise financeira que hoje afeta o se-
tor. Veja a entrevista:

 AGORA RN – Como a pandemia 
afetou o setor de eventos no Rio 
Grande do Norte?

SYLVIA SEREJO – Fomos um 
dos primeiros segmentos a parar as 
atividades e seremos certamente os 
últimos a voltarmos de forma plena. 
Nós que atuamos no segmento de 
congressos e eventos corporativos 
ainda temos a possibilidade de re-
alizar eventos on line ou híbridos, 
mas na área de eventos sociais e 
entretenimento, é bem mais com-
plexo. Mas mesmo nos eventos 
híbridos, uma parte significativa 
da cadeia produtiva não é utilizada, 
então o cliente cumpre seu objetivo 
mas o segmento não tem giro de 
dinheiro.

AGORA – Que impactos a pan-
demia gerou para a empregabilida-demia gerou para a empregabilida-demia gerou para a empregabilida
de do setor?

SS – São mais de 50 tipos de 
empresas ou serviços impactados. 
Empresas de montagem, buffets, 
gráficas, equipamentos, decoração, 
têm sofrido bastante, afora boa par-
te dos colaboradores, que já atua de 
forma intermitente, esses estão bem 
sacrificados. Além das empresas 
propriamente ditas, uma legião de 
profissionais como garçons, mon-
tadores, eletricistas, recepcionistas, 
seguranças, pessoal de limpeza, 
técnicos em som e luz, enfim, muita 
gente que trabalha como freelancer 
também está sofrendo os impactos.

AGORA – Para salvar o setor, a 
Associação Brasileira de Empresas 
de Eventos (Abeoc) apresentou uma 
lista de pleitos ao Ministério do 
Turismo. No Rio Grande do Norte, 
o que o setor pede para garantir a 
continuidade dos trabalhos?

SS – Infelizmente o RN já não 
tem mais uma seccional da Abeoc 
em funcionamento, mas somos 
‘abrigados’, digamos assim, pelo 
Natal  Convention Bureau, que con-
grega não só os organizadores de 
eventos, mas também toda a cadeia 
produtiva. E a Câmara de Turismo 
da Fecomércio também tem sido 

PANDEMIA MODIFICOU SEGMENTO 
DE EVENTOS, AVALIA EMPRESÁRIA

uma entidade que nos representa. 
Os pedidos são os mesmos. O pro-
grama do Governo Federal que cus-
teia temporariamente os salários 
de funcionários, agora estendido 
de dois para quatro meses tem sido 
importante, e os apoios técnicos 
do SENAC e SEBRAE, com o ofere-
cimento de serviços e capacitação 
têm sido também um bom cami-
nho, pois ajudam a sair da inércia e 
motivam os empresários.

AGORA – Como a Verbo Eventos 
enfrentou este período de crise? 

SS – Tivemos todos os eventos 
cancelados para 2020, à exceção 
de dois que foram remarcados – 
um ainda sem data e outro só para 
setembro de 2021! Infelizmente, 
congressos implicam numa or-
ganização bem complexa, altos 
custos, não dá para ficar marcando 
e remarcando. Então, os eventos 
maiores geralmente têm sido re-
marcados para pelo menos um ano 
adiante. Na área de eventos corpo-
rativos, por exemplo, nem sempre 
os adiamentos são sustentáveis. Há 
objetivos institucionais, prazos, que 
quando passam de determinada 
data já não fazem mais sentido. En-
tão, houve muitos cancelamentos. 
Passado o susto inicial, temos en-
frentado esse momento com muito 
foco em estudar novos formatos, 

tendências e reorganizar processos. 
Chegamos aos 21 anos com um 
comportamento mais proativo, de 
avaliar as necessidades dos clientes 
e propor novos formatos e aborda-e propor novos formatos e aborda-e propor novos formatos e aborda
gens, de custo reduzido, para conti-
nuar na ativa e ajudar os clientes a 
cumprir seus objetivos.

AGORA – Como vê o futuro do 
segmento de eventos para o pós-
-pandemia?

SS – A necessidade do dis-
tanciamento social nos ‘obrigou’ 
a incorporar os eventos on line de 
forma muito incisiva, quebrar tabus 
e resistências. Acredito que para os 
eventos de pequeno porte e emi-
nentemente técnicos, esse formato 
vai permanecer com muito espaço, 
afinal, é barato, seguro, prático. Mas 
o face-to-face, o aperto de mão, o 
olho no olho e o network são insu-
peráveis. Os eventos presenciais 
estão cada vez mais focados em 
propósitos e experiências de jorna-propósitos e experiências de jorna-propósitos e experiências de jorna
da do participante. E nesses aspec-
tos saber ‘juntar gente’ continuará 
valendo muito.

AGORA – Sem um controle 
eficaz da doença, a crise tende a 
se prolongar por mais tempo. Co-
mo vê as ações dos entes públicos 
(União, Estados e Municípios) no 
combate da Covid-19 no Brasil?

SS – Especificamente no nosso 
segmento, penso que realmente, 
enquanto não houver vacina, re-
alizar eventos de grande e médio 
porte será um risco. Não dá para 
empreender um grande projeto e, 
faltando semanas ou dias, ter de 
cancelar tudo em razão de uma 
nova onda de contaminação. Eu 
sinceramente compreendo o nível 
de dificuldade dos governantes, 
num país continental, de enormes 
discrepâncias sociais e culturais. A 
falta de preparo e a falta de recursos 
são visivelmente preocupantes, isso 
é tristemente histórico. Confesso 
que, proporcionalmente, entre pre-
paro e compromisso, o Município e 
o Estado, ainda que capengas, estão 
mais engajados que a União.

MORAIS NETO

Acredito que para os 
eventos de pequeno 
porte e eminentemente 
técnicos, esse formato 
[evento no modelo virtual] 
vai permanecer com muito 
espaço, afinal, é barato, 
seguro, prático”

“
SYLVIA SEREJO
EMPRESÁRIA

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião ordinário. 
Solicitantes: a Sra. MARIA JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA, brasileira, comerciante, casada, portadora da cédula de Identidade 
RG n° 1726949, inscrita no CPF/MF n° 965.950.514-00, e, o Sr. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, brasileiro, comerciante, 
casado, portador da cédula de Identidade RG n° 10267527, inscrito no CPF/MF n° 517.262.974-20, ambos residentes e 
domiciliados na Rua Gabiroba, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, 
Dr. José Soares de Miranda Neto, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional 
na Av. Prudente de Morais, 507, sala 901, Ed. Djalma Marinho, Petrópolis, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: ‘terreno urbano localizado na Rua Gabiroba, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 189,00m² (cento e oitenta e nove metros quadrados), imóvel com inscrição de n° 1.0101.015.08.2370.0000.3 e 
sequencial de n° 1.003081.6 junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. Tendo as 
seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P3 ao P4, com o Sr. Anibio Raimundo Correia Santos; ao Leste, do 
ponto P4 ao P1, com o Sr. Laercio Pereira Gomes;- ao Sul, do ponto P1 ao P2, com a Rua Gabiroba;- e, ao Oeste, do ponto 
P2 ao P3, com a Sra. Maria Jose da Costa Oliveira.   Imóvel não registrado junto ao registro de imóveis de Tibau do Sul/RN. 
O valor atribuído a este imóvel é R$ 30.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 
(dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
 Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam  o Sr. Anibio Raimundo Correia Santos, bem como, 
terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no 
prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de 
posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 29/06.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

ANDOUGLAS GONÇALVES DA SILVA, CPF: 341.979.824-53, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença Simplificada–LS, para a implantação de 23 unidades habitacionais, sendo: 22 com lotes 
medindo 12,5m de largura por 20,0m de comprimento, e 01 medindo 37,5 m de largura por 20,0m de 
comprimento. Empreendimento “ABA DO TOTORÓ 02”, localizado no bairro Valfredo Galvão, períme-
tro urbano de Currais Novos – RN.

Andouglas Gonçalves da Silva
Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Aquonsult Consultoria e Planejamento Hidrogeológico Ltda., CNPJ: 24.192.205/0001-84, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema – a Licença Simplificada para extração de areia no leito dos rios Ceará-Mirim 
e Ponta da Serra, numa área de 27,41 hectares, com volume de produção de 1.500,00 m3/mês, na 
zona rural dos municípios de Jardim de Angicos e Bento Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte.

José Fernandes Filho
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA, CNPJ 03.152.420/0001-81, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Licença de Operação para o Posto de Combustível, localizado na Rod. RN-117, KM 37, S/N°, Maltez 
Fernandes, Caraúbas/RN, CEP 59.780-000.

Antônio Genivan de Oliveira
Proprietário

PEDIDO DE  LICENÇA AMBIENTAL

BRUNO ALVES DE LUCENA. CPF: 054.551.654-45, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA a Licença Prévia, com validade: 22/05/2021,  para posto de revenda de com-
bustível líquido com capacidade de armazenamento de 45m3, localizada na Rodovia RN160 Macaíba a São Gonçalo, 
S/N, Pajuçara, São Gonçalo do Amarante/RN;

E
Está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA a Licença de Insta-

lação, para posto de revenda de combustível líquido com capacidade de armazenamento de 45m3, localizada na 
Rodovia RN160 Macaíba a São Gonçalo, S/N, Pajuçara, São Gonçalo do Amarante/RN;

BRUNO ALVES DE LUCENA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

COMERCIAL PROCÓPIO LTDA-EPP, 08.553.216/0001-96, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Renovação de Licença de Operação (RLO), para o Posto São Francisco, localizado na 
Rua Projetada, s/n, Centro, Município de Campo Grande/RN.

José Cabral de Albuquerque
Proprietário

ENTREVISTA | Crise sanitária mudará em definitivo  as 
atividades do segmento de eventos em todo o mundo, 
segundo a empresária Sylvia Serejo, que vê no uso da 
internet a tônica para a continuidade dos trabalhos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 013/2020 – PP), PROCESSO ADM. Nº 1229/2020, CONTRATO ADM. Nº 064/2020.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: C A DE FARIAS, CNPJ nº 
14.115.425/0001-50. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KIT ALIMENTAÇÃO, A SER ENTREGUE AOS 
ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 
(CORONAVÍRUS) NOS TERMOS DA LEI Nº 13.987/2020. Dotação Orçamentária: As despesas 
decorrentes da prestação de serviços de que trata o objeto deste Contrato serão custeadas com 
recursos financeiros previstos no Orçamento Geral do Município no Exercício de 2020, através das 
seguintes Dotações Orçamentárias: 02.007.12.361.0007.2.029.3390.32.00.00.00 - 
02.007.12.365.0007.2.029.3390.32.00.00.00. VIGÊNCIA: 31/12/2020, valor global estimado 
R$135.963,00 (Cento e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais). Assinaturas em 
17/07/2020, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 
392.181.124-49 e Contratada: Claudelice Apolônia de Farias, CPF: Nº 039.484.504-80.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Doutor Lauro Pinto, nº 315, Lagoa Nova, Natal/RN

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível 
da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,

FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, expedido nos autos de nº 0846007-90.2018.8.20.5001, MONITÓRIA 
(40), em que é Autor COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO 
GRANDE DO NORTE  e  Réu MÓDULO INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LTDA, que pelo presente Edital, CITA, tendo MÓDULO 
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 01.629.437/0001-51 
como último endereço conhecido Avenida Romualdo Galvão, 688, Sala 1, Tirol, 
NATAL - RN, para, CEP: 59056-100 atualmente em lugar incerto e não sabido 
no prazo de 15 (quinze) dias, integrar a relação processual, e, caso queira, 
contestar os termos da inicial, sob pena de revelia. Em caso de revelia, será 
nomeado curador especial junto à Defensoria Pública do Estado. E para que 
chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será 
afixado no lugar de costume desta Secretaria e publicado na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de Natal, aos 16 de abril de 2020, Eu, HEBERTO 
OLIMPICO COSTA, Técnico Judiciário, sendo conferido pela Chefe de 
Secretaria, Dinara Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que 
abaixo.

JOSÉ CONRADO FILHO
Juíza de Direito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A 
– CEASA/RN, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 
30/07/2020, às 10:00 (dez) horas, com base na MP 931/20, que ajustou a data para realização da 
Assembleia Geral Ordinária até o sétimo mês, contados do término do seu exercício social, a 
reunião acontecerá por vídeo conferência, para deliberação da seguinte ordem do dia.
1) Apreciação do Relatório da Diretoria e Balanço Patrimonial encerrados em 31/12/2019 e demais 
Demonstrações Financeiras; 2) Destinação do Resultado do Exercício; 3) Aumento de Capital com 
Reservas de Lucros; 4) Outros Assuntos de Interesse da Sociedade.

Natal, 15 de Julho de 2020
Ass. Flávio Morais
Diretor Presidente

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Pelo presente ficam os Srs. Acionistas da DATANORTE – Companhia de Processamento de 
Dados do RN, convocados na forma estatutária e na Lei 6.404 de 15/12/1976, observando a 
MP nº 931 de 30 de março de 2020, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a se 
realizar no dia 31/07/2020, às 15:00 (quinze) horas, em sua Sede Social, na Praça Augusto 
Severo, 264/266, Ribeira, nesta Capital, para deliberação da seguinte ordem do dia:
1) Apreciação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019 e 
demais Demonstrações Financeiras;
2) Outros Assuntos de Interesse da Companhia.

Natal, 15 de julho de 2020
Rosângela Maria Fonseca de Oliveira

Diretora Presidente

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO – LA

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001- 66, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LA 
para LS nº 2019- 133400/TEC/LS-0121, referente a extração mineral de saibro para uso na construção 
civil localizada na Fazenda Laginha, zona rural de Bento Fernandes/RN.

José Inácio Cortez Bezerra Diretor
SuperintendenteCOMBUSTÍVEL | Redução na quantidade diária de barris retirados das áreas potiguares está relacionado com 

a suspensão de oito campos este ano; Petrobras afirma que vai seguir com os desinvestimentos no RN

A produção de petróleo no Rio 
Grande do Norte caiu 13,48% 
nos primeiros cinco meses de 

2020, segundo dados da Agência Na-
cional do Petróleo (ANP), ao se com-
parar com o mesmo período de 2019. 
A produção até maio foi de 172 mil 
barris diários (Bbl/dia), contra os 199,6 
mil Bbl/dia até o mesmo mês do ano 
passado. 

A redução está relacionada com a 
pandemia do coronavírus e com o pro-
cesso de desinvestimento da Petrobras 
nos campos petrolíferos potiguares. 
Até maio deste ano, 74 das 82 unidades 
de produção estavam em funciona-
mento no Rio Grande do Norte. Com a 
crise sanitária da Covid-19, a Petrobras 
decidiu suspender a produção em oito 
campos. A medida foi tomada para 
proteger os funcionários da empresa. 
Em todo o Brasil, 34 campos estão pa-
rados atualmente.

Apesar da queda em relação ao 
ano passado, maio apresentou uma le-
ve alta na produção em barris de petró-
leo. Após quedas entre março e abril, o 
quinto mês do ano fechou com 33.952 
barris diários, o que é 2,9% maior que 
no mês anterior, de 32.992 barris.

Além disso, a Petrobras segue com 
o trabalho de desinvestimento nos 
campos potiguares. Nas últimas duas 
semanas, a companhia vendeu dois 
campos terrestres (Ponta do Mel e Re-
donda) e três em águas rasas (Pescada, 
Arabaiana e Dentão). As vendas gera-
ram US$ 8,7 milhões para a Petrobras.

Antes, em maio, a Petrobras finali-
zou a venda de sete campos de produ-
ção terrestre para a SPE 3R Petroleum 
S.A. A ação foi concluída com o paga-
mento de R$ 676,8 milhões.

Desde que iniciou o processo de 
desinvestimento na produção petrolí-
fera potiguar, a partir de 2011, há uma 
contínua redução na retirada de pe-

tróleo dos campos localizados no Rio 
Grande do Norte. Ao longo dos últimos 
dez anos, a capacidade foi reduzida em 
70%. Há nove anos, no auge produtivo, 
os campos registraram 120 mil barris 
de petróleo por dia. Isso implicava  em 
investimentos de até R$ 1,9 bilhões. 

No entanto, segundo a própria Pe-
trobras, a tendência é de que os desin-
vestimentos no Rio Grande do Norte 
tenham continuidade. A estratégia da 
empresa é de financiar investimentos 
em áreas de maior retorno. Com isso, 
para a empresa, a venda de campos 
terrestres e de águas rasas abre opor-
tunidade para outras empresas inves-
tirem no potencial e extraírem mais 
valor dos ativos vendidos.

“Assim, abrimos caminho para um 
novo ciclo de investimentos no Brasil, 
mais competitivo e desafiador para as 
empresas do setor. Esses desinvesti-
mentos não implicam em descontinui-
dade da atividade. Pelo contrário: no-
vos investidores darão foco nos ativos, 
o que gerará novas oportunidades”, 
detalhou a empresa, em nota oficial.

O planejamento  é de que os desin-

vestimentos em águas rasas e campos 
terrestres possibilitemm concentra-
ção dos recursos em ativos de maior 
competitividade, sobretudo em águas 
profundas e ultraprofundas, principal-
mente no pré-sal. 

“Isso contribui para o equilíbrio 
financeiro e o melhor desempenho da 
companhia. Também é preciso lem-
brar que ainda possuímos uma dívida 
alta. A redução é um passo importante 
para recuperar a capacidade de inves-
tir”, detalhou a empresa.

Em maio, a Petrobras apresentou 
prejuízo líquido de R$ 48,523 bilhões 
no primeiro trimestre de 2020. “O de-
sinvestimento é necessário para redu-
zir nosso endividamento e, consequen-
temente, aumentar nossa capacidade 
de investimento. No conceito de gestão 
ativa de portfólio, os ativos da Petro-
bras estão sendo constantemente ava-
liados, a partir de um monitoramento 
de variáveis externas como: preço, 
câmbio, ambiente regulatório e de um 
monitoramento interno de premissas 
financeiras e operacionais”, finaliza a 
Petrobras.

Petrobras já vendeu 12 campos de produção petrolífera no RN desde maio do ano passado

Produção de petróleo no RN tem  
queda de 13,48% em maio, diz ANP

PETROBRAS

As empresas TIM, Claro e Telefô-
nica Brasil fizeram uma oferta 
conjunta para a compra do 

negócio móvel da Oi, que se encontra 
em recuperação judicial. A proposta 
foi confirmada em fato relevante co-
municado à Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) pelas quatro maiores 
companhias que ofertam o serviço de 
telefonia celular no Brasil. O valor do 
negócio não foi informado. 

A oferta é está sujeita a determina-
das condições, inclusive a de garantir 
que TIM, Claro e Telefônica tenham 
o direito, como primeiras proponen-
tes (ou “stalking horse”, no jargão do 

mercado), de cobrir outras propostas 
melhores, caso surjam.

A Oi disse que a oferta confirma “o 

interesse do mercado no seu negócio 
móvel”. A empresa disse que pretende 
focar sua atuação como provedora de 
infraestrutura de telecomunicações, 
incluindo a massificação da fibra óti-
ca e internet de alta velocidade, e no 
fornecimento de soluções. A proposta 
de compra inclui termos de autoriza-
ção de uso de radiofrequência; base 
de clientes do Serviço Móvel Pessoal; 
direito de uso de espaço em imóveis 
e torres; elementos de rede móvel de 
acesso ou de núcleo; e sistemas/pla-
taformas. Os chamados ativos móveis 
já haviam sido descritos pela Oi em 
junho.

A OI está em fase de recuperação judicial

TIM, Claro e Telefônica fazem oferta 
por negócio móvel da companhia Oi

TELEFONIA

AG. ESTADO
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AGÊNCIA SEBRAE

Os negócios de beleza e estética 
como salões de beleza, cen-
tros de estética, esmalterias e 

barbearias estão adotando rigorosas 
medidas de bioprevenção na retomada 
das atividades para o atendimento ao 
público. Com o advento da pandemia 
do novo coronavírus, este segmento 
teve que suspender suas atividades 
em momentos mais críticos da crise 
sanitária que assola o país. Devido às 
recomendações das autoridades sani-
taristas para a prevenção, além do uso 
de equipamentos de proteção pelos 
profissionais, os ambientes dessas em-
presas tiveram que ser redimensiona-
dos para atender menos pessoas, com 
horários marcados e com o máximo 
de precauções para evitar um eventual 
contágio pelo vírus.

O maior desafio dos empresários, 
no entanto, é fazer com que a clientela 
e potenciais clientes se sintam seguros 
ao perceberem as medidas de preven-
ção adotadas por cada empresa. Para 
apoiar os pequenos negócios na reto-
mada das suas atividades, o Sebrae no 
Rio Grande do Norte criou um progra-
ma de bioprevenção com consultoria 
que confere um selo e um certificado 
aos participantes. “Todas as orienta-
ções e medidas para cumprir os pro-
tocolos de biossegurança precisam ser 
adotados para o empresário obter o 
certificado de participação e colocar o 
selo na sua empresa”, explica a analista 
técnica do Sebrae-RN, Marijara Leal, 

que faz parte da equipe executora do 
programa.

Com o apoio da Associação das 
Empresas de Beleza do Rio Grande do 
Norte (AEB-RN) boa parte das empre-
sas do segmento está buscando con-
sultoria para atender as exigências dos 
protocolos de biossegurança. A jovem 
empresária Ana Camila Gondim de 
Almeida reabriu uma de suas unidades 
do Empório das Unhas localizada nu-
ma galeria de lojas de um supermerca-
do da zona sul de Natal. Antes porém, 
se cercou de todos os cuidados, fez 
pesquisas sobre as recomendações do 
Ministério da Saúde e buscou na con-
sultoria de bioprevenção do Sebrae-RN 
as orientações para adotar as medidas 
necessárias à retomada das atividades.

“Desde o início adotamos medidas 
para oferecer uma experiência segura e 
que gere confiança nas clientes. Man-
damos envelopar as cadeiras com plás-
tico para facilitar a higienização a cada 
novo atendimento. Todas as cadeiras, 
bancadas e cabines são higienizadas 
antes e após a utilização. Colocamos 
um aviso pedindo que as clientes não 
peguem nos esmaltes, pois as nossas 
funcionárias estão à disposição para 
mostrar todas as cores disponíveis”, 
explica Camila.

Na entrada do Empório da Unhas 
foi delimitada uma área de recepção 
com um tapete com solução para fazer 
a higienização dos pés, além de cobrir 
os calçados com uma touca descar-

tável e a cliente também pode, se pre-
ferir, deixar o calçado do lado de fora. 
Antes de entrar, ela precisa higienizar 
suas mãos com álcool em gel, aferir a 
temperatura e acondicionar seu celu-
lar num saco de plástico transparente 
fornecido por uma recepcionista. Para 
facilitar a higienização dos equipamen-
tos, o teclado, o mouse do computador 
e a maquineta de cartões de crédito 
também foram plastificados.

Camila Gondim explica que além 
do kit descartável do material a ser uti-
lizado no atendimento de cada cliente, 
os instrumentos como tesouras, ali-

cates e espátulas são esterilizados em 
autoclave, através de vapor saturado 
sob pressão, garantindo o máximo de 
segurança. Todas as colaboradoras do 
Empório das Unhas atendem com o 
cabelo preso com touca, luvas, másca-
ra e protetor facial transparente.

Administradora com especializa-
ção em consultoria empresarial, Cami-
la Gondim conta com uma equipe de 
22 colaboradoras nas duas unidades, 
uma das quais, que funciona há quase 
3 anos num dos shoppings centers da 
cidade, está temporariamente fechada, 
em respeito a determinação de um de-

creto governamental.

O CLIENTE PERCEBE
Diretora de uma empresa familiar, 

Paula Karenine de Brito Bezerra, com-
partilha com os pais Lirêda e Pablito 
Bezerra – fundadores da empresa – e 
outros dois parentes, a gestão das duas 
unidades do Lirêda Coiffeur, um salão 
de beleza com tradição de mais de du-
as décadas na capital. Com a permis-
são de um decreto governamental para 
reabrir a unidade que funciona com 
porta para a rua, Paula Bezerra preci-
sou reorganizar o ambiente do salão e 
capacitar sua equipe de funcionários, 
orientando sobre os novos processos 
e procedimentos de bioprevenção. A 
outra unidade que funciona num dos 
shopping centers da capital perma-
nece fechada, devido à proibição de 
funcionamento de ambientes que pro-
voquem aglomeração neste período de 
pandemia.

“Com a consultoria do Sebrae 
conseguimos realizar um treinamen-
to para preparar toda a equipe, que 
está lidando com essa nova realidade. 
E o cliente percebe estas ações e que 
estamos fazendo tudo o que está ao 
nosso alcance, trazendo uma sensação 
de segurança e confiança no nosso 
atendimento”, explica Paula, que conta 
com uma equipe de 68 colaboradores 
que estão trabalhando em regime de 
escala, enquanto a outra unidade en-
contra-se fechada.

Salões de beleza no RN reabrem 
adotando medidas de bioprevenção
NEGÓCIO | Com a retomada das atividades do setor, os salões de beleza tiveram que ser redimensionados para atender menos pessoas, com horários marcados e com o máximo de 
precauções para evitar um eventual contágio pelo vírus; clientes precisam higienizar as mãos com álcool em gel e também passam pela aferição da temperatura antes do atendimento

Novo modelo de atendimento dos salões de baleze garante maior segurança sanitária

Um estudo da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) mostra que o arroz e o 

feijão devem perder importância na 
produção agrícola brasileira nos próxi-
mos anos. A projeção mostra que para 
as safras de 2028 e 2029, a área usada 
para plantar o cereal deve retroceder 
10% em comparação com o período 
2018/19, ficando em 2,6 milhões de 
hectares.

Para o arroz, a previsão é seme-
lhante, com a redução de 9% na área 
plantada em dez anos, que deverá ser 
de 1,5 milhão de hectares para a safra 
2028/29. A estimativa mostra, entre-
tanto, um ganho de produtividade de 
23% no período que deve fazer com 
que, apesar da utilização de uma área 
menor, a produção cresça 12%.

Para o feijão, é esperado ganho de 
produtividade de 19%, permitindo que 

a produção aumente 7% em dez anos. 
Nos próximos dez anos, a estimativa 
é que haja um crescimento de 6% no 
consumo de feijão e arroz no país. A 
título de comparação, a estimativa pa-
ra o café é que o consumo doméstico 
cresça em 28% no mesmo período.

A retração da quantidade de terras 

destinadas ao plantio dos cereais está 
ligada, de acordo com o estudo, a uma 
redução do consumo desses alimentos. 
“As mudanças nos hábitos alimentares 
e no estilo de vida dos brasileiros fize-
ram com que, apesar da combinação 
arroz e feijão continuar presente na 
dieta, exista uma tendência de incor-
poração de outros tipos de alimen-
tos”, avalia a pesquisa sobre como a 
combinação tem sido substituída por 
carboidratos industrializados.  O estu-
do destaca que entre as duas últimas 
safras é observada uma redução signi-
ficativa na área destinada ao plantio de 
arroz. “Na safra passada houve queda 
de quase 300 mil hectares, mas, apesar 
do declínio da área, a produção não 
tem apresentado contração significa-
tiva, pois os ganhos de produtividade 
foram suficientes para manter a oferta 
alinhada com o consumo interno”. 

Redução na produção pode chegar a 10%

Estudo projeta redução de áreas de 
produção de arroz e feijão no País

AGRICULTURA

GETTY IMAGES O Serviço Nacional de Sanidade 
e Qualidade Agroalimentar 
da Argentina (Senasa) infor-

ma que a nuvem de gafanhotos ainda 
restante no país permanece na pro-
víncia de Corrientes e se desloca em 
baixa velocidade. “A nuvem se movi-
mentou pouco nos últimos dias por 
causa das baixas temperaturas”, re-
lata o Senasa Os técnicos do governo 
argentino realizaram nova aplicação 
de inseticidas sobre a nuvem.

Conforme o levantamento do 
Senasa, a área ocupada pelos gafa-
nhotos abrange um perímetro de 2,7 
quilômetros em 36 hectares. Apesar 
da menor velocidade de movimen-
tação, o Senasa não afasta a possi-
bilidade de um novo deslocamento 
migratório dos insetos, em virtude do 
aumento da temperatura na região 
desde ontem. Em um possível novo 
voo, os insetos poderiam se deslo-

car para a província de Entre Ríos 
- fronteira com o Brasil Até a manhã 
deste domingo (19), estima-se que a 
nuvem esteja entre 130 km e 160 km 
da fronteira brasileira. Há também 
outra nuvem dos insetos no Norte do 
Paraguai, cerca de 300 km distantes 
da Argentina e 800 km do Brasil. 

Nuvem está a cerca de 16 km do Brasil

Nuvem de gafanhotos 
permanece na Argentina

MEIO AMBIENTE 
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Quando você reconhece a própria 
história, também abraça um universo 
anterior que integra a sua identidade. 

Foi pensando nessa possibilidade que a 
natalense CLARA embarcou em uma via-
gem para entender todas as características 
da ancestralidade negra – com um trajeto 
musicado que abriu novos caminhos a partir 
de raízes autênticas e leais.  

Cantora há mais de uma década, CLARA 
já conquistou prêmios, gravou álbuns e par-
ticipou de vários projetos, como a Orquestra 
Boca Seca. Ainda levou a música autoral 
para outros lugares do Nordeste e até para a 
Europa. Mas nada como o lar para inspirar. 
“Moro na Vila de Ponta Negra há 25 anos. 
É uma periferia e muitas vezes precisamos 
enfrentar violência. Por outro lado, é o lugar 
mais afetivo que existe. Temos carinho pelos 
moradores e somos resistência cultural”, 
contou.  

A Vila acabou virando o cenário do mais 
novo clipe da cantora, lançado no último dia 
10, e que marca a busca por representativi-
dade, expressão e união. O single “Força” traz 
sonoridades da matriz africana e letras que 
demonstram intenso vínculo e consonância: 
“força, meu povo negro. Força, minha mãe 
negra. Segura minha mão, mana preta. 
Nossos dias chegarão [...] não se entregue, se 
enxergue e se ergue”.  

A canção faz parte do quinto trabalho 
da artista, o EP intitulado “Volte e Pegue”. 
Segundo CLARA, o impulso criativo surgiu 
assim que engravidou da primeira e única 
filha, em 2015. “A gestação foi como um 
gatilho: comecei a revisitar algumas memó-
rias, tanto boas quanto ruins, e percebi que 

passei por diversas situações de racismo. Me 
vi e me entendi como mulher negra, por isso 
decidi estudar sobre a nossa luta nesse país. 
O EP é, então, resultado dessa imersão e des-
se anseio por autoconhecimento”, revelou.  

Agora, aos 36 anos, CLARA deseja in-
fluenciar a filha para que conviva e aprenda 
mais sobre o poder preto. “Essa bagagem 
nos conecta. Nossa constante luta por 
vitórias que deveriam ser comuns. O rancor 
direcionado ao racismo estrutural. Tudo isso 
está presente no meu cotidiano e, portanto, 
no álbum”.   

VOLTE E PEGUE
O EP “Volte e Pegue” estava progra-

mado para ser lançado em junho, mas a 
pandemia do novo coronavírus adiou o 
planejamento. “Fiquei temerosa justa-
mente por causa do sofrimento causado 
pelo vírus. Contudo, lembrei que a arte é 
transformadora, acolhedora e consegue 
acalentar”, afirmou. Para que o álbum fosse 
produzido, a artista criou uma campanha 
de financiamento coletivo na plataforma 
“Vakinha”, com o intuito de custear o traba-
lho de parceiros e trabalhadores da cultura 
envolvidos no processo.   

Sobre o conceito, CLARA recorreu 
ao símbolo de Sankofa. “Volte e Pegue é a 
tradução livre deste símbolo, que é utilizado 
no sistema de escrita do povo Akan da África 
Central. Está diretamente ligado ao provér-
bio que diz: ‘não é problema parar a sua vida 
e voltar para pegar o que você esqueceu’. 
Tem relação com fortalecimento, ances-
tralidade e alicerces. E foi o que aconteceu 
comigo recentemente”, recapitulou. Entre 
MPB, soul e blues, a cantora imprime uma 
sonoridade singular, ao mesmo tempo que 
prega a coletividade preta e empoderada.

ABRAM-SE 
OS CAMINHOS
MÚSICA  | Depois de um percurso 
regado pela ancestralidade, a 
cantora natalense CLARA traz ao 
mundo musical os desfechos de si 
mesma  

QRCode com o link 
do financiamento do EP

QRCode com o link do 
clipe do single “Força”
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TIME
Na Assembleia Legislativa, 

domina entre os deputados 
que são médicos o apoio 
ao uso do antiparasitário 
ivermectina para a prevenção 
e o tratamento da covid-19, 
mesmo que não haja 
comprovação cientí� ca da 
e� cácia do remédio contra 
o novo coronavírus e de ele 
não ter sido usado em lugar 
nenhum no mundo (a não 
ser em casos isolados) com 
esse propósito durante a 
pandemia.

UNIDO
Depois de Albert Dickson, 

que é médico oftalmologista e 
faz propaganda em suas redes 
sociais favoráveis ao uso do 
medicamento pela população 
do RN, agora foi a vez de Dr. 
Bernardo se posicionar no 
mesmo sentido. Ele é médico 
gastroenterologista.

ATÉ DOSAGEM
O deputado estadual 

do Avante apresentou 
requerimento solicitando 
ao Governo a análise da 
viabilidade para a distribuição 
do medicamento “Ivermectina 
6mg” em todo o Rio Grande 
do Norte.

CIÊNCIA
Lembrando que os testes 

in vitro mostraram que para 
haver a possibilidade de o 
remédio fazer o mesmo efeito 
observado em laboratório 
(parar a replicação do vírus) 
nos seres humanos a dosagem 
teria que ser muito alta.

SUGESTÃO
No requerimento, 

elaborado após consulta ao 
Colegiado de Líderes da Casa 
e enviado à governadora 
Fátima Bezerra e ao secretário 
estadual de Saúde Cipriano 
Maia, Dr. Bernardo propôs 
uma parceria entre o Governo 
do Estado e os municípios, “a 
exemplo do que está sendo 
feito pela Unimed Natal e 
a Prefeitura Municipal de 
Natal”.

QUANTA CONTRADIÇÃO
Enquanto o presidente 

da República Jair Bolsonaro 
faz propaganda e obriga o 
Ministério da Saúde a adotar 
o uso da hidroxicloroquina 
no tratamento da covid-19, 
a Sociedade Brasileira de 
Infectologia (SBI) alertou na 
última sexta-feira que o país 
deve retirar “imediatamente 
e com urgência” a 
hidroxicloroquina de todas as 
fases do tratamento do novo 
coronavírus.

ZERO BENEFÍCIO
Em nota, a SBI disse que 

dois estudos internacionais 
comprovaram que nã o há  
nenhum benefí cio clí nico da 
hidroxicloroquina no tratamento 
da covid-19 e a� rmou que a 
substâ ncia nã o é  e� caz nem 
na prevenç ã o e nem na cura da 
doenç a.

O QUE IMPORTA
Ainda no texto divulgado, 

a Sociedade Brasileira de 
Infectologia pediu que os recursos 
pú blicos federais passem a ser 
usados no que realmente importa 
e faz a diferença no tratamento dos 
doentes: anesté sicos, bloqueadores 
neuromusculares e aparelhos para 
o tratamento da doenç a, coisas 
que estão em falta na rede pú blica.

DEVER DE RETRIBUIR
Do economista francês � omas 

Piketty, ao conceder entrevista 
para a imprensa tupiniquim: 
“Cometemos um grave erro ao 
sacralizar o direito de acumular 
riquezas. Quem � ca milionário se 
bene� ciou do sistema educacional 
e da infraestrutura de seu país e 
lhe deve retribuição”. Segundo 
Piketty, a concentração de fortunas 
inibe a inovação e um crescimento 
econômico maior.

MINORIA
Relatório produzido pela 

Diretoria de Análise de Políticas 
Públicas da Fundação Getúlio 
Vargas mostrou que os apoiadores 
do presidente Jair Bolsonaro 
são minoria no debate sobre a 
pandemia de coronavírus travado 
no Twitter.

CONTRA
Em matéria sobre o assunto, 

a BBC News Brasil revelou que as 
discussões envolvendo a crise de 
covid-19 no país já geraram mais 
de 330 milhões de tuítes desde o 
� nal de março, “sendo que a ampla 
maioria dos per� s envolvidos 
nesses debates é de usuários 
críticos ao presidente e ao seu 
governo”

POUCO, MAS COESO
Por outro lado, aponta o 

relatório, “embora os usuários que 
apoiam o presidente e sua postura 
frente à pandemia raramente 
consigam ultrapassar 20% dos 
per� s engajados nessas discussões, 
eles representam um grupo 
bastante coeso e mobilizado”.

DANIELAFREIREDANIELA
Ex-governador Robinson Faria aproveitou 
o fim de semana para fazer uma visita ao 
prefeito de Ceará-Mirim, Júlio César Câmara. 
O ex-secretário de Turismo do RN Ruy Gaspar 
acompanhou a conversa

RÁPIDAS
>> Filha de Mandela, Zindzi 

morreu na semana passada de 
covid-19, no momento em que 
os casos da doença crescem em 
disparada na África do Sul.

>> “É difícil acreditar que 
essa recuperação das Bolsas é 
apropriada”, disse Howard Marks, 
um dos maiores investidores do 
mundo. Para ele, alta do mercado 
de ações não condiz com o 
cenário econômico.

16, o afastamento do chefe da 
Secretaria de Comunicação 
da Presidência (Secom), Fábio 
Wajngarten. Com base em 
reportagem publicada pelo 
jornal O Globo informando que 
a Secom vem descumprindo 
determinação da Controladoria-
Geral da União (CGU) e 
mantendo em segredo dados 
sobre gastos com publicidade na 
internet.

>> Deu na Veja que sete 
capitais registraram queda na 
curva de casos e mortes por 
coronavírus segundo o Ministério 
da Saúde. Natal não está entre 
elas.

>> O subprocurador-
geral Lucas Furtado pediu ao 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), na última quinta-feira, 

Vem coisa linda por aí: 
‘Designer’ de joias Sheila 
Morais em processo de 
criação de nova coleção 
para a sua SD por Sheila 
Morais
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

O céu não está muito amigo hoje e não convém criar 
altas expectativas. Antes de concluir a visita ao seu signo, 
a Lua briga com Plutão e Saturno, recomendando mais 
prudência com os interesses profi ssionais: aja com 
paciência e foco para não comprometer seus planos.

Harmonia é a sua política, mas hoje o céu não vai 
colaborar muito e você terá que se empenhar um pouco 
mais para equilibrar as coisas na sua vida. A Lua encerra 
o trajeto em seu signo oposto, mas antes forma aspecto 
negativo com Saturno e Plutão.

Semana começa com tensões entre as estrelas e nem 
tudo deve rolar como você espera nesta segundona. 
A Lua inferniza seu astral pela manhã e se estranha 
com Plutão e Saturno, alertando que não convém ser 
resistente com as mudanças que surgirem. 

Convém controlar os ímpetos e usar todo o seu jogo 
de cintura para lidar com as tensões que as estrelas 
despejam do céu. A Lua se desentende com Saturno e 
Plutão, recomendando a agir com mais calma, discrição e 
sabedoria para contornar os contratempos.

Hoje os astros aconselham a ir devagar e não se arriscar, 
principalmente ao lidar com os interesses fi nanceiros. 
A Lua forma aspecto negativo com Plutão e Saturno, 
alertando que negociações ou acordos mal feitos 
podem trazer prejuízos. 

Controle a afobação e não tenha tanta pressa para 
chegar aonde pretende. A Lua forma aspecto nervoso 
com Saturno e Plutão, deixando sua ansiedade à fl or 
da pele e atiçando seu lado precipitado, ainda mais se 
busca resultados rápidos.

Misericórdia, Câncer! Nuvens escuras marcam o começo 
da semana e as tensões no céu podem atrapalhar suas 
metas, seus interesses e até seus julgamentos. A Lua 
se estranha com Saturno e Plutão, indicando que será 
preciso agir com mais prudência na vida profi ssional.

As energias astrais que emanam do céu não são das 
melhores neste início de semana e convém manter a 
antena ligada. A Lua se estranha com Saturno e Plutão, 
que seguem o lento movimento pelo seu signo, alertando 
que pode rolar difi culdade para seguir regras.

Hoje as coisas podem fi car um pouco truncadas e 
nem tudo deve sair de acordo com os seus planos. A 
Lua fi ca pistola com Plutão e Saturno, recomendando a 
pegar mais leve e não dar muito espaço para o estresse. 
Aborrecimentos podem mexer com o seu astral.

Semana começando com algumas trombadas entre os 
astros e tensões em torno dos seus interesses. A Lua 
ariana briga com Saturno e Plutão, recomendando a 
domar a inquietação, pegar mais leve nos contatos e 
controlar a sua sinceridade para não arranjar tretas .

A Lua briga com Saturno e Plutão, deixando o astral 
nervoso e alertando que a pressa será inimiga da 
perfeição. Como seu signo é exigente e não se contenta 
com resultados medíocres, pegue leve e coloque o 
capricho que é a sua marca registrada em tudo. 

Comece a semana com o fi rme propósito de resolver zicas 
e impasses sem perder a esportiva. A Lua encerra hoje a 
passagem por Áries, mas arranja confusão com Saturno 
e Plutão antes de partir para outro signo, alertando que 
podem surgir aborrecimentos.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

“Hamburgo” não volta para não correr 
o risco de duas séries diferentes 

Ao encontro da informação dada pela coluna, 
o diretor Jayme Monjardim (foto) declarou que as 
gravações de “O Anjo de Hamburgo”, parceria Globo 
e Sony, serão retomadas somente a partir do ano que 
vem. Numa projeção bem otimista, janeiro. Antes, a 
produção vai se reunir para reativar todo o processo.

O fato é que tanto Globo quanto Sony optaram por 
não apressar esses trabalhos, para não des� gurar ou 
ser obrigada a fazer concessões. A ordem é, quando 
for possível, seguir à risca o que desde o começo foi 
estabelecido e impossível de ser colocado em prática 
no momento atual.

Monjardim já tem 50% de material � lmado, mas 
“em pedaços”, entre Buenos Aires e Rio, no antigo 
normal.

Se, voltar agora, com os cuidados que 

são necessários, poderão parecer duas séries 
completamente diferentes, daí o objetivo de esperar e 
torcer por um cenário mais favorável.  

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

APERITIVO
A Sony tem um trailer da série 

“O Anjo de Hamburgo” editado, que 
alguns do seu elenco já assistiram. 
Caso do Rodrigo Lombardi, por 
exemplo.

A impressão foi das mais 
positivas.

FINAL DO CONCURSO 
A participação de Helena 

Fernandes em “Totalmente Demais”, 
na � nal do concurso que tem 
Eliza (Marina Ruy Barbosa) como 
vencedora, começa no dia 28. Helena 
gravou como ela mesma, fazendo 
menção a uma cena de “Malhação 
Sonhos”, na qual chamava atenção 
para a importância dos exames para 
prevenção do câncer de mama.

DATA HOJE
São muitas as especulações, 

mas a própria direção do SBT pede a 
palavra e esclarece: “a transmissão da 

� nal do campeonato carioca foi uma 
iniciativa isolada. Não existe mais 
nada sendo negociado ou planejado”.

E não tem mesmo.

O QUE HÁ
Sobre o assunto futebol e outras 

eventuais aplicações do SBT no 
campo esportivo, e ainda de acordo 
com a sua direção, tudo passa a 
depender do comportamento do 
mercado. E de oportunidades que 
possam surgir. O resultado, há o 
reconhecimento, foi bem animador.  

ZUM ZUM
Já existe o esforço de alguns 

setores, para que o cartão da 
Caixa, onde é depositado o auxílio 
emergencial, também possa ser 
utilizado para sorteios na televisão.

Aí vai � car bem estranho.

BOA FASE
Neste mês de julho, considerando 

só os 13 primeiros dias, em 7, o “Hoje 
em Dia” alcançou a liderança em 
Porto Alegre.

O programa agora conta com 
links, ao vivo, do Rio Grande do Sul.

ANTES...
O SBT, na semana passada e por 

meio de videoconferência, voltou a 
falar no processo de retorno de seus 
pro� ssionais. Primeiro “Produções, 
Área de Apoio à Produção e Técnica”

Na verdade, muitos desses 
setores nem chegaram a paralisar as 
suas atividades.

... E DEPOIS
Até o � nal de agosto, mês do 

aniversário do SBT, acredita-se que 
também os funcionários das áreas 
administrativas já estarão retomando 
as suas atividades. Só não há previsão 
nenhuma para os colaboradores 
do “grupo de risco”, que irão 
“permanecer em trabalho remoto”.

 Corinthians x Atlético MG, 
segunda partida da fi nal do 

Campeonato Brasileiro de 1999, 
será o jogo da Band no próximo 

domingo, em “Você Torceu Aqui”...
 ... O Corinthians garantiria o 
tricampeonato no jogo seguinte, 
empate em zero a zero, com o 

mesmo Galo.
 Silvio Santos impedido de 

gravar os seus programas...
  ... Mas não se afasta do dia 
a dia do SBT. Por exemplo, em 
média são quatro telefonemas 

diários para o diretor do 
“Triturando”, Márcio Esquilo.
 A Jovem Pan ainda não tem 
um novo diretor de jornalismo...
 ... Rodrigo Mariz, que era da 
Band, foi contratado, mas para 

diretor de redação...
 ... Cuida de escala, chefi as de 
repórteres, mas não interfere na 

linha editorial.
 O canal Arte1, da Band, 

estreia uma série de vinhetas nesta 
segunda-feira. São quatro peças que 

irão se revezar na programação...
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AGÊNCIA PALMEIRAS

Enquanto os campeonatos profis-
sionais começam a ser retoma-
dos pelo Brasil, os torneios de ba-

se ainda estão longe de uma definição. 
A CBF informou que pretende realizar 
todas as competições inferiores, esten-
dendo o calendário para 2021, assim 
como acontecerá com o Brasileirão. Os 
clubes, porém, não acreditam que seja 
possível a organização dos jogos por 
causa do investimento em testes para 
coronavírus e outras medidas contra a 
pandemia.

Sem atividades presenciais, os jo-
vens jogadores recebem orientações 
via internet dos clubes para treinos. Al-
guns garotos relatam a ansiedade cau-
sada pela indefinição sobre o futuro da 
carreira e também com a suspensão 
de pagamentos dos times, que dizem 
estar respaldados pela lei e aguardam 
decisão das entidades responsáveis 
pela organização dos campeonatos e 
das sanitárias para marcar a data para 
retomar o trabalho na base. Neste mo-
mento, está tudo parado.

O atacante Valdenilson, do sub-20 
do Palmeiras, aproveitou a paralisação 
para acompanhar o nascimento do fi-
lho, Brayan Miguel Ele viajou ao Mara-
nhão e, em 29 de junho, viu sua mulher 
Fabíola na mesa de parto. 

O jogador já retornou a São Paulo 
para ser avaliado nos treinamentos 
com o elenco principal do Palmeiras.

“Fiquei com bastante medo de um 
de nós pegar o vírus. Rezei, conversei 
com Deus para que não deixasse isso 
acontecer. Ela precisou de mim nessa 
quarentena e fiz de tudo para cuidar 
dela. E foi algo recíproco porque tam-
bém tive o apoio dela nessa paralisação 
do futebol. Pensava: ‘se a pandemia 
não passar, como vou mostrar meu 
futebol?’. Isso ficava na minha cabeça 

por muito tempo, mas tive total apoio 
dela”, afirmou Valdenilson.

Também por causa da retomada 
das atividades comandadas pelo técni-
co Vanderlei Luxemburgo com o time, 
o lateral-esquerdo angolano Ramiro 
não conseguiu ficar ao lado dos fami-
liares durante a pandemia. 

Ele preferiu permanecer no Brasil e 
divide quarto de hotel com outro com-

panheiro estrangeiro, o equatoriano 
Erick Pluas. Sua família vive em região 
pobre na cidade de Luanda. 

“É um ano praticamente sem jo-
gos, né? Isso atrapalha um pouco no 
desenvolvimento de qualquer atleta. A 
comissão técnica tem dado o melhor 
a nós em relação aos treinos, mas não 
temos a oportunidade de trabalhar 
conceitos técnicos e táticos na prática, 

já que não estamos reunidos nem no 
campo. A comissão técnica tem dado o 
melhor a nós em relação aos treinos”, 
disse Ramiro.

APOIO PSICOLÓGICO
Não é apenas a parte física ou téc-

nica que preocupa os clubes do Brasil 
em relação aos jovens da base. Os 
times estão atentos ao aspecto psico-
lógico dos atletas neste momento de 
incerteza. Muitos oferecem apoio a 
distância. 

Ex-técnico das categorias de base 
da seleção brasileira e atualmente no 
comando do sub-20 do Bahia, Carlos 
Amadeu destacou a importância de os 
jogadores receberem apoio psicológico 
por causa da covid-19 e da parada. Na 
visão do treinador, os mais afetados 
são os atletas que estão perto de estou-
rar o limite de idade da base.

“É um momento diferente, que exi-
ge muito cuidado e aprendizado. É na-
tural que os atletas que estão no último 
ano sintam uma pressão psicológica 
maior. Criam-se dúvidas, incertezas e 
medos. Portanto, esse peso psicológico 
é inevitável. É por isso que os profissio-
nais que trabalham com esses jovens 
devem ficar atentos Aqui no Bahia 
nós procuramos saber as condições de 
cada um. Qualquer observação a mais 
nós passamos para o setor de psicolo-
gia do clube”, afirmou.

Pandemia causa incerteza entre 
jogadores nas categorias de base
FUTURO | Confederação Brasileira de Futebol quer organizar torneios das categorias inferiores neste ano, mas clubes de todo o Páis são pessimistas e atletas mostram ansiedade com 
relação ao restante da temporada; clubes, porém, não acreditam que seja possível a organização dos jogos por causa do investimento em testes para coronavírus e outras medidas

Clubes brasileiros, como o Palmeiras (foto), estão pessimistas quanto à continuidade do calendários dos torneios das categorias de base

Com uma atuação fulminante, in-
comum para uma disputa de tí-
tulo, Deiveson Figueiredo foi im-

placável e atropelou Joseph Benavidez 
no útimo sábado (18), na Ilha da Luta, 
em Abu Dabi, nos Emirados Árabes. O 
brasileiro finalizou o americano com 
um mata-leão aos 4m48s do 1º round e 
se tornou o novo campeão peso-mosca 
do UFC.

Deiveson foi dominante no com-
bate, de modo que aplicou três kno-
ckdowns em Benavidez, que resistiu o 
quanto conseguiu e ainda escapou de 
dois mata-leões antes de sofrer o golpe 
derradeiro que encerrou a luta e deu o 
título dos moscas para o brasileiro

“Estou muito feliz, trabalhei duro 
para isso, sabia que meu momento ia 
chegar. Essa é a hora. Vou trabalhar 
duro para manter por muito tempo. Eu 
sou o campeão e estarei sempre pre-
parado para os próximos desafios. Eu 
sou um cara que veio do Marajó, desde 

criança trabalho com animais bravos, 
adquiri o instinto selvagem destes 
animais e sou um feroz dentro do oc-
tógono. Eu queria dar este show e levar 
o cinturão para minha cidade, Soure, 
para Belém do Pará e levar o cinturão 
para todos os brasileiros”, disse Deive-
son, eufórico, após o triunfo.

Com a vitória de Deiveson, o Brasil 
volta a ter um campeão nas divisões 
masculinas do UFC pela primeira vez 

desde junho de 2017, quando José Aldo 
perdeu o título dos penas para Max 
Holloway. Nesse período, O próprio Al-
do tentou duas vezes e não conseguiu 
voltar a ser campeão. 

BRASILEIROS 
Outros cinco brasileiros subiram 

ao octógono neste sábado e, além de 
Deiveson, só Ariane Lipski saiu vitorio-
sa. Em sua quarta luta no Ultimate, ela 
derrotou a compatriota Luana Dread 
de forma espetacular em duelo pelo 
peso-mosca. Já os outros três brasi-
leiros em ação saíram derrotados. Na 
abertura do card principal, Alexandre 
Pantoja foi superado por Askar Aska-
rov por decisão unânime (triplo 29-
28). No card preliminar, Davi Ramos e 
Carlos Boi foram superados por pontos 
em seus confrontos. Pelo peso-leve, 
Ramos foi derrotado pelo russo Arman 
Tsarukyan. Já Boi foi derrotado pelo 
moldávio Sergey Spivake.

Figueiredo “atropelou”Joseph Benavidez

Deiveson Figueiredo finaliza Joseph 
Benavidez e é campeão dos moscas

UFC

GETTY IMAGES Com mais uma performance 
dominante do começo ao fim, 
Lewis Hamilton não deu bre-

chas para os adversários e venceu 
com autoridade o GP da Hungria, no 
circuito de Hungaroring, em Buda-
peste. Foi a segunda vitória do britâ-
nico em três corridas na temporada 
da Fórmula 1, o que o levou à lideran-
ça do Mundial de Pilotos. Ele cruzou a 
linha de chegada em 1h36min12s473.

O desempenho de Max Versta-
ppen também chamou a atenção. O 
holandês foi do drama à euforia. Ele 
cometeu um erro primário antes da 
prova na volta de alinhamento ao 
grid ao bater na barreira de pneus, 
danificando a asa dianteira, mas a 
Red Bull trabalhou duro para conse-
guir alinhar o carro e o piloto fez uma 
ótima corrida, terminando a prova 
em segundo, seu melhor resultado 
no ano.

A segunda posição de Verstappen 
foi sustentada depois de muito esfor-

ço, uma vez que Valtteri Bottas, que 
se recuperou de uma largada ruim, e 
ficou o com o 3º lugar. 

Com mais uma exibição notável 
com pista úmida no início e seca na 
maior parte do trajeto, Lewis Hamil-
ton alcançou o oitavo triunfo na Hun-
gria e se igualou ao alemão Michael 
Schumacher no número de vitórias 
em uma mesma pista - o ex-piloto da 
Ferrari venceu oito vezes na França.

Lewis Hamilton tem duas vitórias em 2020

Hamilton vence GP da Hungria 
e assume a liderança da F-1
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